Verksamhetsplan 2020
Inledning
ABF-Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens,
solidaritetens och demokratins principer. Föreningen arbetar för ett aktivt
medborgarskap, främja och verka för ett livslångt lärande, utveckla kulturpolitiken
samt skapa, utveckla och administrera utbildning och kulturverksamhet inom
fackföreningsrörelsen, politiska-, ideella- och övriga intresseorganisationer på Åland.
Samarbete är i fokus för ABF-Åland, både mellan de egna medlemsföreningarna
och andra organisationer och myndigheter. ABF:s verksamhet ska vara tillgänglig för
alla medborgare i samhället vilket gör att föreningens arrangemang i så hög grad
som möjligt ska vara avgiftsfria eller endast med låga avgifter.
Föreningens bas är studiecirkel-, föreläsnings-, kurs- och projektverksamhet för att
därigenom ge medborgarna tillfälle att lära och utvecklas genom fritt
kunskapssökande utanför de formella utbildningssystemen. Det fria bildningsarbetet
har inga begränsningar beträffande ämnen som kan studeras.
Under 2019 har behovet av handledning för föreningar och medborgare ökat vad det
gäller att organisera sig, vilket ställer större krav på ABF- Åland att kunna ta emot fler
medlemmar och att utveckla verksamheten till att verkligen bli en viktig aktör för
föreningsliv och medborgare.
Fokus kommer 2020 vara social hållbarhet med inriktningen på att främja
livskvalitet och skapa möten/mötesplatser/mötestillfällen för att stärka
demokratin och för att motverka ensamhet, psykisk ohälsa, utanförskap och
isolering.
Övriga fokusområden:
Ungdomars delaktighet och engagemang i föreningslivet
Att motverka stress och främja inre hållbarhet
Jämställdhet
Antirasism och vi och dom tänkande
För att uppnå syftet
- bevakar ABF-Åland speciellt arbetstagarnas intresse i kommunernas och
landskapets kulturliv.
- deltar ABF-Åland i planeringen av fackföreningsrörelsens och politiska-, ideella- och
övriga intresseorganisationers utbildningsarbete och kulturpolitik.
- skapar ABF-Åland förutsättningar för studiecirklar.
- anordnar ABF-Åland kurser, föreläsningar, konferenser, projekt och
kulturevenemang.
- strävar ABF-Åland att i övrigt främja medborgarnas studie- och bildningsintressen
samt att utveckla och stimulera kulturarbete.
- söker ABF-Åland aktivt samarbeten speciellt med föreningar.
- uppmuntrar och stödjer ABF-Åland medborgare och arbetsgruppers projekt och
projektidéer.
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1. Verksamhetsledning stödet till civilsamhället
Det civila samhället, dvs. den del av samhället, som är skild från staten, marknaden
och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar
tillsammans för gemensamma intressen, är av central betydelse för demokratin och
har flera viktiga funktioner. Det krävs kunskap, bildning och stöd för att medborgare
fritt ska kunna gå samman, organisera sig och med gemensam kraft kanalisera sina
intressen till de politiska beslutsfattarna. Något som är en viktig del för en fungerande
demokrati. Det civila samhället verkar som demokratiskola, röstbärare och
opinionsbildare, skapar samhällsnyttig verksamhet inom olika sektorer och bidrar till
gemenskap och tillit mellan människor. Det kräver mycket av små föreningar som på
åLand sällan har någon centralorgansiation som stöd. Vi menar att ABF
som bildningsförbund i än högre grad än idag kunde vara ett stöd för föreningarna
både för att stärka deras styrelsersarbete och i de fall de finns anställda stödja dem.
Men också för att vara en samverkande kraft så att föreningarna där deras intressen i
olika aktiviteter och projekt möts o högre grad jobbar tillsammans.
Styrelsen leder arbetet och har idag en anställd verksamhetsledare på 55% av heltid
som arbetar flexibelt och är tillgänglig på mobil och via nätet.
För att möte de demokratiska utmaningar som samhället står inför, aktivt kunna
rekrytera flera medlemsföreningar och stärka föreningarnas styrelser och personal
anställer ABF en förstärkning av verksamhetsledningen genom att studiesekreterare
på 40% i 6 månader med huvudsaklig uppgift att arbeta uppsökande bland
medlemsföreningar och potentiella medlemsföreningar samt att stödja startandet av
nya studiecirklar, projektet utvärderas med sikte på en fortsatt satsning våren 2021.
2. ABF föreningshuset
Har i dagsläget fem föreningar med egna eller delade kontor eller kontorsplatser i
huset och 31 medlemsföreningar som kan utnyttja de gemensamma lokalerna för
sina möten. Föreningshuset är en öppen mötesplats för föreningar, med wifi och
utrustning för webbmöten att låna. Skrivare, möjlighet att kopiera och en del annan
utrustning finns att till självkostnadspris använda. Pentryt innehåller möjlighet att
ordna med fika. Föreningarna har möjlighet att till en liten årskostnad enkelt via mobil
eller e-post boka lokalerna för möten och evenemang. Behöver de
förvaringsutrymme skräddarsys om möjligt också sådana. I ena mötesrummet finns
också på dagtid möjlighet till ”popup” kontorsplatser. I föreningshuset ordnas olika
tillfällen för föreningsaktiva och anställda för erfarenhetsutbyte och fortbildning.
Möblerna och utrustningen i huset är lånade. Under året planeras en del av
möblemanget bytas ut.
3. Informationskanaler
* ABFs eget e-nyhetsblad med aktualiteter sprids ca 10 ggr per år till ca 300 e-post
adresser.
* Lokaltidningarnas infosidor används.
* ABFs hemsida används till information och rapportering.
* Facebook; ABF har både en öppen grupp och en Gilla sida.
* Pressen bjuds in till olika föreläsningar och aktiviteter för att på så vis nå ut längre
med kunskap i olika frågor.
4. Bildningsverksamhet
Samverkan och samarbete är en grund för verksamheten. Kurser, föreläsningar och
andra bildningstillfällen genomförs på praktiska och teoretiska teman.
2

Studiecirkelformen är en stark och viktig bildningsform, men okänd för många.
Arbetet med att sprida studiecirkelns möjligheter fortsätter och intensifieras.
Att genomföra sin dröm genom ABF. ABF har utvecklats till en plats dit enskilda
och grupper vänder sig med sina idéer för att få hjälp att förverkliga dem. ABF har
därför utvecklats till att också ha en coachande och handledande roll. Stödet kan
vara genom att ABF härbärgerar ett projekt eller endast stöda genom rådgivning och
handledning.
ABF stödjer föreningarna i sitt utvecklingsarbete genom gemensamma och enskilda
utbildnings- och erfarenhetsutbytestillfällen på olika teman som t ex
föreningskunskap, ekonomi och utmaningar föreningarna står inför. Även processoch utbildningstillfällen, där olika former av kreativa möjligheter för föreningarna att
jobba med sin situation och vision erbjuds. ABF har ett reseavtal med Viking Line för
att stimulera medlemsföreningarnas studieresor och utbyten.
5. Medlemmar
Medlemsföreningarna var 2019, 32 stycken, en blandning av fackföreningar,
intresseföreningar, kulturföreningar och rättighetsföreningar. Antalet föreningar ökar
och ställer allt större krav på mer resurser för ABF. Som medlem i ABF kan en
förening få stöd av olika slag för kurser, studiecirklar och föreläsningar. Prioritet ges
om man öppnar upp dem också för andra som kan tänkas vara intresserade och
samarbeten prioriteras. Ett mål är att ABF ska ses som en resurspool för bildning där
man kan få hjälp att hitta föreläsare och kursledare, lägga upp kurser och
föreläsningar, hitta samarbetspartners, få utvecklingsstöd och få tillgång till lokaler.
Medlemsföreningarna har företräde vad det gäller studiecirkelbidrag, ett bidrag som
också fristående grupper kan få.
6. Samhällsdebatt
ABF ska fånga upp olika aktuella samhällsteman och själv arrangera eller i
samarbete med andra arrangera allmänna föreläsningar, samtal och debatter, för att
på så vis höja kompetensen och fördjupa debatten. Dessa bör vara avgiftsfria för
deltagarna och således tröskellösa för alla invånare. Målet är att en del av dessa ska
vara möjliga att ta del av via webben.
7. Nätverket Åland mot rasism - ett Åland för alla
ABF har varit med och bildat och samordnar det antirasistiska föreningsnätverket
som arbetar mot rasism, främlingsrädsla och främlingsfientlighet. Medlemmar idag är
15 föreningar. Nätverket har ingen egen ekonomi utan bygger på medlemsföreningarnas initiativ och bidrag. ABF bidrar med en hemsida,
http://www.motrasism.ax sen finns en Facebooksida och en grupp för
medlemsföreningarna.
8. Nordiskt och Internationellt samarbete
ABF-Åland samarbetar speciellt med ABF-Finland (TSL) och ABF-Sverige för att
stärka och utveckla verksamheten på Åland men också sprida de åländska
erfarenheterna. ABF-Åland är medlem i ABF-Norden. Fokus kommer att vara
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Genom sitt medlemskap ABF-Norden är
ABF-Åland ägare till Geneveskolan, en internationell folkhögskola och Nordenskolan,
ett uppdrag av SAMAK som för att utbilda främst unga i den nordiska modellen.
ABF har genom de två-åriga projektet internationalisering tredje sektorn och ABFNorden fått nya internationella kontakter och möjligheter. ABF ansökt och fått en
Quality Label för Solidaritet Kåren (tidigare Erasmus+ inom EU vilket givit ABF
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ackreditering till att bli mottagande, samordnande och sändande organisation för
volontärer. ABF har sökt om 2 volontärer på 1 år där ABF i samarbete med Emmaus,
och SKUNK tar huvudansvaret för deras arbetsuppgifter men också erbjuder
möjligheter att engagera sig i andra medlemsföreningar.
ABF är medlem i Bildningsalliansen en paraplyorganisation för svenskspråkig
bildning i Finland.
9. Unga utbildar och engagerar andra unga
Projektverksamheten har visat sig vara en av de viktigare metoderna för att nå och
bilda ungdomar. Att skapa olika möjligheter för unga att utbilda varandra, och även
vuxna, är också en viktig verksamhet. Att skapa förutsättningar för, och att ge unga
möjligheter att träna sig i arrangörskap ska fortsätta. Målet är att ABF-Åland ska ses
som en möjliggörare för unga som vill förverkliga sina idéer. Genom ABF-Åland ska
de kunna få stöd i att formulera sina idéer till olika former av verksamhet och projekt
och söka pengar och coachas genom projekten.
10. Olof Palmes minnesfond
ABF-Åland sköter och marknadsför fonden för både kondoleanser och
uppvaktningar. Ett stipendium för fredsforskning och fostran samt för humanitära
insatser och biståndsarbete delas ut.
Projekt
11. Fackspråk och kultur, språkbad i svenska, del två
ABF kommer under 2020 erbjuda 1 språkbadspaket för 8 finskspråkiga genom TSL.
Paketet är fem dagars språkbadspaket där ABF arrangerar två ledda språklektioner
per dag och ordnar språkbad resten av dagen på lämpliga platser beroende på vilket
område respektive språkbadare behöver träna.
Projektet har stöd från Svenska Kulturfondens Hallå satsning.
12. Genus och jämställdhet - uppföljning av metoo
Okunskapen kring de normer som styr och som upprätthåller ojämställdhet är stor.
ABF ska på olika sätt stödja arbetet med uppföljning av metoo.
14. EU-projektet En säker hamn
ABF sitter med i styrgruppen för samarbetsprojektet med fokus på integration av
flyktingar. Projektet går ut på att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och
förbättra beredskapen inom flera olika sektorer. Projektet finansieras av EU medel,
landskapet, ÅHS, Mariehamn, Finström och Lemland. Övriga parter; Sund, Saltvik,
Brändö, Medis, AMS, Röda Korset, Folkhälsan och ABF-Åland bidrar med
engagemang och aktiviteter.
Projektet finansieras utanför ABFs budget, medverkan ingår i ABFs ordinarie budget.
15. Windjammerns barn – Syltorkestern år 2
Är ett treårigt projekt på temat jazz- och swing i tre delar;
Öppna jam för barn och ungdomar och deras vuxna på Åland. Seglingar med
skonaren Albanus från Åland till Herräng Dance Camp med barn, ungdomar, musiker
och dansare ombord. Interaktiva skol- och daghemsbesök med levande musik, dans
och en gnutta jazzhistoria. Projektet finansieras huvudsakligen med Leaderstöd och
bidrag från Svenska kulturfonden.

4

16. Hantverkscafé
Mötesplats kring textilt hantverk är en träffpunkt med möjlighet att träffa andra som
gillar att skapa med händerna. 5 träffar under året. Mötesplatsen är en del i ABFs
inkluderings- och integrationsarbete. Finansieras huvudsakligen av stöd från
Mariehamnsstad
17. Internationalisering 2.0
ABF har sökt om stöd från Erasmus + för vuxenutbildning om att få skicka 24
personer på fortbildningskurs och nätverkande i Europa. Fyra huvudområden är i
fokus: Fyra nyckelområden som vi tillsammans med våra medlemsorganisationer vill
utveckla: ledarskap, digitalisering och socialmedier, hållbarhet (miljö och social) och
internationalisering (nätverkande och brobyggande och språklig kompetens - aktiv
engelska). Genom projketet ska metoder och förhållningssätt utveckla och stärka
lokala och internationella nätverk och samarbeten.
18. Erasmus + volontärverksamhet
ABF ansökt och fått en Quality Label för Solidaritet Kåren (tidigare Erasmus+) vilket
givit ABF ackreditering till att bli mottagande, samordnande och sändande
organisation för volontärer. ABF har sökt om 2 volontärer på 1 år där ABF i
samarbete med Emmaus och SKUNK tar huvudansvaret för deras arbetsuppgifter
men också erbjuder möjligheter att engagera sig i andra medlemsföreningar.
19. Creative Europe - Europeiskt laboratorium för konst
Medel söks från EU, ambitionen är att skapa ett europeiskt samarbetsprojekt som
samlar konstnärer från EU med målet att föra en kritisk, filosofisk och publik
diskussion kring komplexa nutida frågor såsom integration av artificiell intelligens i
samhällsstrukturen eller konsekvenser av att leva i ett postfaktiskt samhälle*.
Projektet kommer pågå över två år och bland annat resultera i 4 utställningar med
publika samtal.
*Ett postfaktiskt samhälle är ett tillstånd där den offentliga debatten är i hög grad
bortkopplad från vad som är objektiva fakta och de argument som framförs istället
anpassas för att tilltala människors känslor. Donald Trumps syn på klimatkrisen är till
exempel ett symptom på detta.
20. Övrig projektverksamhet
ABF arbetar för att stödja föreningar, arbetsgrupper och enskildas idéer och
arrangemang genom att stödja dem i att forma, utveckla och genomföra projekt. En
del projekt coachas bara, andra blir ABF juridisk huvudman för eller administrerar.
Projekten bygger på självfinansiering. Utöver viktiga och intressanta projekt, är
projekt en viktig lärprocess i bildningens tecken.
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