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INLEDNING
Det blåser snåla vindar med populism, samt ett ”Vi och dom tänkande”, och det
ställer stora krav på samhället och folkbildningen. Folkbildningen är en viktigt
grund för demokratin. Demokratin är inte perfekt, den kräver en stark
bildningsverksamhet som skapar förutsättningar för folk att vara delaktiga och
kunna relatera till omvärlden. Bildningsförbunden och övrig tredje sektor har en
viktig roll i att stärka medborgarnas egenmakt/empowerment så att de kan
påverka samhället och sin egen livssituation. Folkbildningen kan ses som en del av
vuxenutbildningen som har som mål att ge människor möjlighet att utvidga sina
kunskaper och utveckla kompetens i syfte att främja personlig utveckling,
demokrati, jämställdhet, hållbarhet och människors lika värde.
Ett av de viktiga uppdragen för folkbildningen är att skapa olika former av arenor
för människor att mötas, byta erfarenheter, lära och ha kul. Behovet av upplysning,
reflektion och problematisering är större än någonsin då dagens samhälle
överöses med information. Att stärka människors kompetens kring medie- och
källkritik är en viktig del i arbetet för folkbildningen. Folkbildningen kan göra en
stor insats i arbetet med att skapa goda förutsättningar för alla medborgare att ta
ansvar för det gemensamma samhällets utveckling genom kritisk granskning,
opinionsbildning, genom kunskap och reflektion samt genom erfarenhetsutbyte
och samtal. ABFs verksamhet bygger på Ålands lag för bildningsförbunden.
”Landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ska ha till syfte att främja
livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i
medborgarsamhället.”
Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund.
För ABF gäller att folkbildningen ska:
Vara en aktiv samhällsaktör.
Vara tillgänglig för alla.
Ske tillsammans med andra.
Ha sin grund i att kunskaper och bildning stärker människor.
Årets verksamhet har innehållit en mängd olika samarbeten, projekt och
aktiviteter. ABF har med små medel en omfattande och bred verksamhet.
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MEDLEMMAR
ABF har 32 medlemsföreningar, en förening har lagt ned och två nya har kommit
till. Medlemsantalet ligger på ca 6500 enskilda medlemmar.
Medlemsföreningar
1. Anställda vid Ålands trafikavdelning r.f. - JHL
2. Ahveniset r.f.
3. Emmaus r.f.
4. FFC: s lokalorganisation r.f. - Finlands Fackföreningars centralorganisation)
5. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f.
6. Företagsam skärgård r.f.
7. Klubbhuset Pelaren - Fountainhouse r.f.
8. Kulturföreningen Katrina r.f.
9. Mariehamns Bokarbetare r.f Industrifacket
10. PAM Servicefacket r.f.
11. PAU Post och logistikunionen Ålandsavdelningen r.f.
12. PusselFamiljen r.f.
13. Regnbågsfyren r.f.
14. Rädda Barnen på Åland r.f.
15. SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisationen r.f.
16. Super (närvårdarna) r.f.
17. Swingskeppet r.f.
18. Vård i livet r.f.
19. Waldorf Åland r.f.
20. Ålands Autismspektrumförening r.f.
21. Ålands Byggnadsförbund r.f.
22. Ålands Feministparaply rf.
23. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa r.f. - Reseda
24. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. - Industrifacket
25. Ålands Kommunalanställda r.f. - JHL
26. Ålands Landskapsanställda r.f. - JHL
27. Ålands Litteraturförening r.f.
28. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f.
29. Ålands Metallarbetare fackavdelning r.f.
30. Ålands Mångkulturella förening r.f.
31. Ålands Natur & Miljö r.f.
32. Ålands Socialdemokrater r.f.
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PERSONAL OCH STYRELSE
Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare på 55 % av heltid, pga av extra
arbete har verksamhetsledaren ersatts för ytterligare 250 timmar.
Bokföringen sköts som en köptjänst av JanMar ab / Maria Malmberg.
ABF är anslutet till företagshälsovården genom Cityläkarna.
Ordförande: Ing-Mari Heikfolk. Vice ordförande: Fredrik Johansson.
Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Henrik Lagerberg, Jenny Lindgren och Sofia
Enholm och Kim Holmström.
Suppleanter: Johan Stark, Harry Rönnberg och Henrietta Nummelin.
Under året har 11 styrelsemöten hållits.
PRAKTIKANT
Under året har ABF-Åland haft Markus Östman som praktikant under 6 månader
med start 18 april, han är grafisk designer och har hjälpt till att utveckla olika
former av material för ABF men också för andra i huset. Han har medverkat på
mässor och evenemang. Finansieringen har varit genom AMS.
FORTBILDNING FÖR VERKSAMHETSLEDAREN
Seminarium vid Nendre familjesupport center i Litauen 24-28/4. En skräddarsydd
kurs i tre dagar på temat: jämställdhet, bildningsarbete för olika grupper och stöd
för verksamhet för barn och familjer. Finansierad via Erasmus+ .
Seminarium/studieresa till Budapest, tema jämställdhet i EU, Europarådet och
Ungern: för att lära om jämställdhet och demokrati-backlashen i Ungern och om
hur EU och Europarådet är organiserat och jobbar med jämlikhet och jämställdhet.
Finansierad via Erasmus+.
REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Representantskapsmötet hölls den 26 mars och samlade 16 personer och 16
föreningar var representerade. Årets möte gästades av Eva Lantz verksamhetschef
på ABF Sverige som presenterade Bildningsboxen.
GRANSKNING
Ålands Landskapsregering lät revisionsbyrån PVC utföra en granskning av
föreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel. Syftet med granskningen
var att ge penningautomatföreningens fördelningsråd och landskapsregeringen
en fördjupad bild av hur stöden används under en treårs period (2016-2018).
Granskningsrapporten gav en bra och tydlig bild av ABFs ekonomi och rutiner.
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MEDLEMSSKAP
*
*

*
*

ABF-Åland är medlem i Leader Åland r.f.
ABF-Åland är medlem i ABF-Norden och genom detta också i IAWEA. ABFNorden har Nordenskolan och Geneveskolan och har under året arbeta med
att stärka och utveckla verksamheten.
ABF-Åland är medlem i Bildningsalliansen, en paraplyorganisation för den
svenskspråkigt fria bildningen i Finland.
ABF-Åland är medaktörer i nätverket Bärkraft.

OLOF PALMES MINNESFOND
Inget stipendium delades ut under året, men en nya logga har tagits fram, en egen
hemsida www.olofpalme.ax och ett nytt material för kondoleanser och
gratulationer har tagit fram och färdigställs under våren 2020. En kampanj startas
för att öka antalet insättningar och stipendiet utlyses hösten 2020.
Fonden hade 31/12 2019, 2886 € på konto.
INFORMATION
En ny grafisk profil och ny logotype på temat Grow, växande, har med hjälp av
praktikanten Markus Östman tagits fram, likaså ny hemsida och nya nyhetsbrev.
Hemsidan uppdateras med allt som är på gång och används som en elektronisk
anslagstavla. Det elektroniska nyhetsbrev sändes ut ? gånger till de som
prenumererar, ca 200 adresser, samt till Foa-Ås medlemmar.
På några större arbetsplatser skriver de ut informationen och sätter upp A4affischerna. Tidningarnas infosidor har ibland använts samt Visit Ålands
evenemangskalender. ABF har på olika sätt synts i de olika lokaltidningarna under
året. Facebook är den viktigaste kanalen att marknadsföra evenemang och där har
ABF har både en grupp och en sida. Sidan har över 230 följare och gruppen har 81
medlemmar. Under året har en Roll Up, Info foldrar och marknadsföringsmaterial
i form av gamla boksidor, ärtor och klistermärken med logga och hemsida
producerats.
Fake News och ifrågasättande
Under året har ABFs verksamhetsledare, ABF men också andra som föreningar
utsatts för kampanjer av misstänkliggörande genom en ”klipp och klistrateknik”
där man blandar fakta med insinuationer och påståenden. En metod som känns
igen från andra ställen som t ex Sverige och Ungern. Där man sprider rykten på
privata bloggar om personer och organisationer engagerade i tredje sektorn.
Dessa blir sen så omfattande så annan media väljer att ta upp det. Även
bidragsbeviljande myndigheter får frågor. Det gör att det inte går att bara ignorera
och blir betungande för de utsatta. Händelserna är från verksamhetsledarens sida
polisanmäld och har gått vidare till åklagare. Representantmötet 2019 valde att
göra ett uttalande som publicerade som insändare i tidningarna. I kölvattnet av
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detta var föreningen också ifrågasatt för vänskapskorruption kring tillsättandet av
musik- och dansledare för ett projekt där bidragsreglerna krävde utannonsering.
Föreningen valde att i en insändare förklara. Också på politisk nivå finns
ifrågasättande då endast ett bildningsförbund numera finns och en motion från
Centerna lämnades in till lagtinget med krav på att bildningsförbunden
verksamhet inte längre behövs och därför inte skall stödjas. Motionen avslogs.
ABF-FÖRENINGSHUSET
ABF-föreningshuset är ett välfungerande föreningscenter där 6 föreningar har
kontor och ett 10-tal föreningar håller sina möten i huset. De olika intressenterna
tar stort ansvar så att det fungerar. Ett kodlås gör att utlåningen fungerar enkelt.
Kontorshyresgäster i föreningshuset är Sjömansunionens Ålands avdelning, som
delar kontor med PAM servicefackets och FFCs ombudsman på Åland.
SKUNK har hyrt kontor för 1-2 anställda och 2 volontärer, de delar kontor med ABF.
Regnbågsfyren har eget rum.
Ålands Feministparaply hyr en kontorsplats i mötesrummet.
Huset har under året haft över 330 utlåningstillfällen av lokalerna, de flesta är
kvällsmöten. I lokalerna finns wifi, skrivare och en större kopiator med konton för
de mest aktiva föreningarna och utrustning för videokonferens. Under året har IP
connect gratis dragit in bredband i huset för ABF. I Föreningshuset finns
sopsortering, vilket i ett hus med så många brukare är något av en utmaning. ABF
är ansluten till Grön el.
För att stimulera studiebesök, gäster och erfarenhetsutbyte för sina
medlemsföreningar har ABF ett reseavtal med Viking Line som ger 50% rabatt för
resor till och från Åland. Flera föreningar har använt sig av detta.
Under året har två bärbara högtalare och en fjärrkontroll för dator köpts in till
huset. Två höj- och sänkbara skrivbord samt 2 kontorsstolar har införskaffats.
KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMTAL OCH STUDIECIRKLAR
Fokus har varit på korta kvällskurser, kvällsseminarier, föreläsningar med
efterföljande samtal, enskilda studiekvällar, studiecirklar och projektinriktad
bildning.
43 kurs/föreläsningstillfällen har hållits, 15 studiecirklar och 17 övriga tillfällen.
Även många samarbeten och bildningstillfällen i projektform har skapats och
utvecklats.
ABF delar inte ut bidrag för kursverksamheten utan erbjuder samarbete,
coachning och sammanhang. Ämnena för möten, kurser och föreläsningar är
breda vilket är viktigt för att på olika sätt stimulera ett livslångt lärande. De flesta
aktiviteterna har sin bakgrund i förslag av medlemsföreningarna och i samarbete
med andra, såväl egna medlemsföreningar som andra aktörer, men också enskilda
personers initiativ tas tillvara. De flesta tillfällen är öppna för alla intresserade och
avgiftsfria eftersom ABF ser det som viktigt att ha så låg tröskel som möjligt för att
kunna delta.
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KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONSTILLFÄLLEN
*

Feministiska samtal - KONST och #METOO, med Anna SundblomWesterholm 3/1. Deltagare: 5k. Samarbete med Feministparaplyet.

*

Att sitta i en Föreningsstyrelse, med Mia Hanström 21/1. Deltagare: 30
(20k/10m).

*

Kollektivavtal och föreningsanställning, med Elin Sundback 22/1.
Deltagare: 5k. Samarbete med FFC.

*

Att få ut sitt budskap - att hålla tal och anföranden, med Mia Hanström
31/1. Deltagare: 8k.

*

Metoo Kultur Norden 5/2. Var ett samarbete med Feministparaplyet,
Mariehamnsstad och Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté på
biblioteket i Mariehamn. Deltagare: över 90 personer främst kvinnor.
Streamades. Ett mångsidigt programmed kultur, diskussioner och
avslutande kommentarer med ungdomsperspektiv.

*

Become the change- miljö och hållbarhetsläger, i Kumlinge 8-10/2 för
13-18 åringar. Deltagare: 25. Samarbete med Rädda Barnen, Ålands Natur och
Miljö, SKUNK, Bärkraft, ReGeneration och Landskapsregeringen.

*

Ungdomsrepresentation och Ungdomsengagemang hur gör vi det på ett
bra sätt? Olivia Kemmeter berättar om Ungdomens Nordiska Råd 19/2.
Deltagare: 6 (2m/4k).

*

Ungdomsrepresentation och Ungdomsengagemang hur gör vi det på ett
bra sätt? 19/2. William Nyholm berättar om Unga Örnars nordiska
demokratiskola. Deltagare: 7 (3m/4k).

*

Kombucha - Hur smakar det? Hur gör man? med Mia Hanström 23 feb på
Kumlinge. Deltagare: 9k.

*

Stadsodlingens möjligheter, med Christina Schaffer 1/3 och 2/3. I
samarbete med Medis, Ekologiska odlarna, Emmaus och Ålands Natur och
Miljö. Deltagare: 49 (9m/40k).

*

Basinkomst och delningsekonomi, med Jan Otto Andersson 5/3.
Samarbete Ålands Natur och Miljö, Socialdemokraterna, Åländsk Demokrati
och Emmaus. Deltagare: 24 (17k/7m).
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*

Frukostsamtal om basinkomst 13/3, ABF bjöd på kaffe och te. Deltagare: 6
(3k/3m).

*

Ätlig skolgård föreläsning och kurs 15-17/3 med Emma Crawley. I
samarbete med Medis, Ekologiska odlarna, Emmaus och Ålands Natur och
Miljö. Deltagare: 29.

*

Vad är Permakultur? – lära oss samla vatten, bygga jord, lagra energi
29-30/3 med familjen Arvidsson. Deltagare: 34 /31k/3m).

*

Att vara ordförande i en förening, med Mia Hanström 8/4. Deltagare: 8
(4m/4k).

*

De sju härskarteknikerna, med Mia Hanström 10/4. Deltagare: 11 (1m/10k).

*

Arbetstagarnas ABC - Att läsa och tolka företagsredovisning, med Sara
Kemetter, 11/4 i samarbete med FFC. Deltagare: 15 (8k/7m).

*

Arbetstagarnas ABC - en kväll om lokala avtal, med Tiina Nurmi, 16/5 i
samarbete med FFC och Byggnadsarbetarna. Deltagare: 12 (8m/4k).

*

Plogging, föreläsning och aktion på Demokratifestivalen 9/6 , ett
arrangemang i samarbete med Ålands Natur & Miljö.

*

Inspirationskväll Art of hosting - Vad är det? med Erasmus+ gänget
Gisela och Erica och Marta 8/5. I samarbete med Ålands Natur och Miljö.
Deltagare 8 (6k/3m).

*

Roligare och effektivare möten, 8/8 deltagare 5 (2m/3k).

*

Rädda Världen med permakultur, 8/8 i samarbete med Medis, Ekologiska
odlarna, Emmaus och Ålands Natur och Miljö. Deltagare: 12 (6k/6m).

*

Transfrågor och könsbyte, med Aleksa Lundberg 28/8 kväll i samarbete
med Litteraturföreningen, Regnbågsfyren och Feministparaplyet. Deltagare:
på biblioteket 50.

*

Transfrågor och könsbyte, med Aleksa Lundberg 28/8 dag i samarbete
med Litteraturföreningen, Regnbågsfyren och Feministparaplyet. Deltagare:
på biblioteket 50 på ÅHS 50 deltagare.

*

Grunden till allt är organisering… men hur får jag med gänget? 13/8
med Magnus Drougge. Deltagare: 15, främst från facket.

*

Utanförskapets pris med Ingvar Nilsson 16/9, dagtid. Deltagare: 70 (50k/
25m).
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*

Utanförskapets pris med Ingvar Nilsson 16/9, kväll 70. Deltagare: 25 (20k/
5m).

*

Tips och idéer kring inkludering och integration för små kommuner
och föreningar, 3/9 Deltagare: 5(1m/4k).

*

Inkludering och mångfald, hur skapas ett debattklimat i politiken som
inte utesluter? 24/9. Alla partier deltog i ett samtal som leddes av Sofia
Enholm. Deltagare: 30 personer.

*

Tips och idéer kring inkludering och integration för små kommuner
och föreningar, 3/10 i Bihuset i Sund. 5 (2m/3k).

*

Samhällsekonomi med åländskt perspektiv, med Timo Eklund. 7/10 i
samarbete med FFC, Industrifacket, Sjömansunionen, Livsmedelsarbetarna ,
Pau och Pam. Deltagare: 16 (8k/8m).

*

Budget, bokföring, bokslut ekonomiska rutiner för din förening med
Mia Hanström och Maria Malmberg, 20/10. Deltagare: 16 (5m/11k).

*

Jämställdhet och backlashen i Ungern, hur ser EU:s arbete för
jämställdhet ut? Och hur påverkar det som händer i Ungern oss här på
Åland? 23/10 på biblioteket. Deltagare: 7 (4m/3k).

*

Vad är Yoga? Kan yoga var din väg att förbättra hälsan, välbefinnandet och
relationen till omvärlden, familjen och samhället? med Boryana Ivanova
Chandni, 22/11 i samarbete med Lustans Ekologiska. Deltagare: 18 (16k/2m).

*

Den ojämställda stressen, 4 nov i samarbete med Feministparaplyet och
SECO svenska sjöfacket på Alandica. Deltagare: 70 (ca 80% kvinnor).

*

Sally Salminen, 10 /11 med Ulrika Gustavsson, Laura Rohonen, Eva
Johansson och Katarina Gäddnäs. I samarbete med Kulturföreningen Katrin,
Litteraturföreningen och Mariehamn stad. På biblioteket.

*

Äventyrsvandringar 21/11 med Nicklas Lautakoski.
Deltagare: 150 (100k/50m).

*

Samtal om jämställdhet och maskulinitet 21/11 i samarbete med
Feministparaplyets projekt kring ungdomar, sexualitet och jämställdhet.
Deltagare: 10 (5k/5m).
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*

Följa upp metoo, 4/12 på biblioteket i samarbete med Feministparaplyet.
Deltagare: ca 50.

*

Mötesplats för hantverk, tema julpyssel 6/12 med Matilda Karlström i
samarbete med Ehns. Deltagare: 8 (1m/7k).

*

Digitalt ungdomsarbete, med Verke 12/12 i samarbete med Boost.
Deltagare: 8 (3m/5k).

*

Internationella volontärer 16/12 lunch träff. deltagare 4k.

*

*
*
*

INSTÄLLDA
Motståndet är för svagt och för oorganiserat med forskaren Kjell Hansen,
från SLU om motsättningen mellan stad och landsbygd, skulle kommit i
september men insjuknade, återkommer till våren.
Manliga myter och möjligheter 4 april med Svante Tidholm, föreläsaren fick
förhinder.
De sju härskarteknikerna 26/2, för få anmälda.
Konflikthantering i din förening 12/3, för få anmälda.

STUDIECIRKLAR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Skrivarcirkel med Reseda VT. Deltagare 9 (9k/1m) 5 träffar.
Skrivarcirkel med Reseda HT Deltagare 9 (9k/1m) 5 träffar.
Bokcirkel Kökar. Deltagare: 5k 9 träffar.
Mötesplats kring textil - samarbete över språkgränser VT
Deltagare: 7k 6 träffar.
Antböte vävcirkel i Saltvik VT del 1. Deltagare: 16k 10 träffar.
Antböte vävcirkel i Saltvik VT del 2. Deltagare: 16k 10 träffar.
Antböte vävcirkel i Saltvik HT del 1. Deltagare: 14k 8 träffar.
Antböte vävcirkel i Saltvik HT del 2. Deltagare: 14k 7 träffar.
Bokcirkel Godby VT. Deltagare: 7k 5 träffar.
Bokcirkel Godby HT. Deltagare: 7k 5 träffar.
Föräldrar till barn med särskilt viktiga behov av NPF typ del 1.
Deltagare: 14k 5 träffar.
Föräldrar till barn med särskilt viktiga behov av NPF typ del 2.
Deltagare: 13 k 6 träffar.
Permakultur Deltagare: 10 8 träffar.
Feministsamtal del 1 Deltagare: 3-12 5 träffar.
Feministsamtal del 2 Deltagare: 3-12 5 träffar.
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ÖVRIGT
Nordenskolan, en årlig facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska
modellen och bygger på forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts på
uppdrag av SAMAK. Utbildningen bestod av två tredagars internat, en på Utöja i
Norge och en i Helsingfors däremellan eget arbete. Åland hade 3 deltagare.
Vävcirkeln i Saltvik hade under våren utställning på Sunnanberg, Saltvik.
Projektutvärdering Skärgårdskulturprojektet med kultur och middag
2/2. Deltagare 20 (14k/6m).
Internationella dagen mot diskriminering och rasism 21/3, projektet En
säker hamn arrangerade flera program under dagen. Verksamhetsledaren
deltog i två programpunkter, en om Rasism och hatbrott i Finland med
forskaren Malin Fredriksson och en kvällsföreläsning med Chabrél Gabrol med
egen bakgrund som invandrare, som fått pris som årets talare och har arbetat i
10 år med nyanlända. Han föreläste om utanförskap och kulturkrockar.
Alandicadebatt – Demokratifestivalen 9-11/6 ABF hade utställning i båda
arrangemangen. Valde att inte ha något eget program under Alandica Debatt och
bidrog till föreläsningen Plogging på Demokratifestivalen ett arrangemang av
Ålands Natur & Miljö.
Segla och musicera till Herräng Dancecamp 16-18/7 genom projektet
Windjammerns barn och Syltorkestern, höll musik workshop.
Öppet jam på biblioteket hölls på våren, genom projektet Windjammernsbarn
och Syltorkestern.
Hiroshimadagen 2019 6/8 i lagtinget och Sjöfartskvarteret, Emmaus
arrangerade. Verksamhetsledaren deltog tillsammans med språkbadarna.
Kulturnatten och Emmaus festival med tema Hållbarhet 8/8 kväl,l 9/8 dag
ABF hade ett informationsbord på Emmausgården, några av språkbadarna hjälpte
till med diskplockning och försäljning. Verksamhetsledaren höll intervjuer med
Emmaus personal om olika delar av Emmaus verksamheter, samt med och
föreningarna Reseda och Autismspektraföreningen om psykisk ohälsa.
ABF bidrog till Danceoke med ÖFA kollektivet.
Åland Pride arrangerades av Regnbågsfyren 28/8 - 1/9 och ABF-Åland var som
vanligt medarrangör. Paraden arrangeras lördag 31 augusti. ABF tipsade
medlemsföreningar om möjligheten att delta i tåget och gå på arrangemanget. Två
föreläsningar om transpersoners situation och könsbyte hölls en offentlig och en
för ÅHS med Aleksa Lundberg. Föreläsningen var ett samarbete med
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Litteraturföreningen, Regnbågsfyren och Feministparaplyet.
Möjligheternas Torg på tema Livslångt lärande 31/8
ABF hade ett informationsbord på torget och fem anföranden om ABF,
studiecirklar och integrationsprojektet.
SAMAK - Vi bygger Norden 28-29/1 i Helsingfors.
Verksamhetsledaren deltog.
ABF Norden
Styrelsemöte 29-30/1 i Helsingfors.
Årsmöte 15/3 i Köpenhamn.
Styrelsemöte 21-22 oktober i Köpenhamn.
Verksamhetsledaren och fackets ombudsman Elin Sundback har deltagit.
ReGeneration hållbarhetsläger för unga
För att stärka ungas organisering och möjlighet att engagera sig i
hållbarhetsfrågor och agenda 2030 hölls ett läger i Kumlinge. I samarbete med
ÅNoM, Rädda Barnen och SKUNK. Deltagare: 25.
Skrivande, gestaltning och berättarkonst
Handledning för Ninnie Westerback och Grete Sneltvedt kultur- och
hälsoprojekt.
Ålands fredsinstitut till Kastelholmsamtal, verksamhetsledaren var
inbjuden till samtalen 29 mars och deltog. Temat var demokrati, deltagande och
det civila samhällets roll. Verksamhetsledaren valde att göra ett inlägg i
rundabordssamtalet för att lyft fram bildningsförbundets arbete med att skapa
mötesplatser och studiecirklarnas viktiga del i demokratibygget. Samt vikten av
att skapa ”rum” för unga där det finns möjlighet att påverka, träna och besluta.
Verksamhetsledaren deltog.
#metoo uppföljning 4/12 på Biblioteket i Mariehamn tillsammans med
Feministparaplyet. Deltagare: ca 60.

PROJEKT
Olika former av projekt är en viktig del av bildningsverksamheten, dels för att det
är en väg för att öka resurserna men också för att nå nya målgrupper och ha andra
former av bildningsverksamhet än direkta cirkel- eller kursformer. En del av
projekten innehåller också direkt kurs- och bildningsverksamhet.
Verksamhetsledaren verkar i huvudsakligen som en ”coach” och administratör
för projektens arbetsgrupper och ledning.
Språkbadsprojektet - jobbskuggning och svenskaträning
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Ett samarbete med TSL Työväen Sivistysliitto för att stärka finskspråkiga
yrkesarbetande i svenska, 5-9/6. Detta är första språkbadet efter det lyckade
pilotprojekt för några år sedan. 56 sökande till de 6 platserna.
Jobbskuggningsplatser ordnades på ABF och utbildningsavdelningen, polisen,
Jomala församling, Lindex, Åland Hotells/Pommern och Ålandstrafiken.
Språklärare Natalja Jerofevia höll ett par lektioner varje dag, då slipades detaljer
kring ordval, grammatik, etc. Utöver det ordnades studiebesök, möten och andra
aktiviteter, allt för att praktiskt träna svenska. Samtliga inblandade var mycket
nöjda. Del 2 av projektet sker under våren 2020 då med 8 deltagare.
Verksamhetsledaren har lett projektet.
Internationalisering tredje sektorn Åland
Ett Erasmus+ stött projektet som varit ett samarbete mellan: SKUNK
skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Ålands Natur och Miljö,
Regnbågsfyren och Rädda Barnen. Projektets mål var att möjliggöra
fortbildning för personal och ideella ledare. Utbildningen har haft fokus på att
stärka det internationella samarbetet för att utveckla verksamheternas kvalitet,
så att föreningarna kan vara mer nyskapande men också för att träna språk och
öka förståelsen, kunskapen för kulturell mångfald och ett livslångt lärande på
olika områden. Projektet har haft fyra områden som prioriterade; europeisk/
internationell projektledning, digitalisering och socialmedier, hållbarhet (miljö
och social) och aktiv engelska. Ansökan som beviljades möjliggjorde för 14
personer att resa då flera resor var kortare än beräknat kunde 19 personer resa.
Projektet är redovisat men inte godkänt än. Stödet för projektet var sammanlagt
25.173 euro. 2018 for 8 personer och under 2019 11. Projektet avslutades
december 2019. Verksamhetsledaren har lett projektet.
Följande utbildningar har ingått i projektet.
Callan method - training English:
För att stärka självförtroendet och utveckla engelskan. England 1 person.
Digital Marketing Strategy, working with website design, search engine
optimization, Social media, etc:
För att utveckla kunskapen kring digitala verktyg som tredje sektorn behöver.
Spanien 2 personer.
Inter City Youth 3D youth Work: Digital – Diverse – Dynamic- to meet the
dramatical social-political changes:
För att stärka arbete med unga vuxna via digitala verktyg och utveckla ett mer
inkluderande hållningssätt och ta del av utvecklingsarbete för digitalisering
och inkludering. Grekland 3 personer
Art of hosting, sustainability leadership for the future:
För att utveckla pedagogiska och inkluderande metoder i att engagera
människor i lokalsamhället. Sverige 2 personer.
Nendre conference - social and educational activities:
För att lära om inkluderingsarbete ur olika aspekter som jämställdhet, att stärka
självkänsla, social solidaritet, att utveckla ett inkluderande samhälle och
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förebygga socialt utanförskap. Litauen 1 person.
Seminarium/studieresa till Budapest, tema jämställdhet i EU, Europarådet
och Ungern:
För att lära om jämställdhet och demokrati-backlashen i Ungern och om hur EU
och Europarådet är organiserat och jobbar med jämlikhet och jämställdhet.
Ungern 6 personer.
Leadership and motivations skills - making teams effective:
För att utveckla ledarskapet för att möta utmaningar i en globaliserad värld.
Italien 1 person.
Creative LAB:
För att utveckla kreativa förmågor genom kreativt skrivande, storytelling, serier,
animation, digital media och videokonst. Grekland 2 personer.
Young people’s impact - democracy processes, and influence on society:
För att utveckla arbete för speciellt unga vuxna på ett mer hållbart sätt. Sverige 1
person.
Klimatsmart ekologisk odling - för alla generationer
Ekologiska Odlarna på Åland (de små odlarna) är leadpartner och Ålands Natur
och Miljö, Medis, Emmaus returcafé och Marthorna är partners. Projektet har
ordnat inspirationsföreläsningar och workshops på teman som Odla med barn,
Stadsodling och Permakultur. Projektet fortsätter under 2020.
Nätverket Åland mot rasism
ABF samordnar fortsättningsvis nätverket som har 14 medlemsföreningar och 387
följare på FB. ABF finansierar och administrerar nätverkets hemsida.
Motiveringen för ABFs engagemang i nätverket är: ”ABF är en del av det fria
bildningsarbetet, grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins
principer. Det är därför självklart att vara med i och bilda nätverket. Rasism,
främlingsrädsla och vi och dom tänkande är varken bra för människor eller för ett
samhälle och måste på olika sätt aktivt motarbetas.” Meningen är att nätverkets
aktiviter och kampanjer görs i samarbete med de olika medlemsföreningarna
men även andra aktörer. Nätverket har inte någon egen ekonomi eller personliga
medlemmar. Nätverket har en medlemsgrupp på FB för sin interna
kommunikation.
Skärgårdskultur för inflyttade - tredje sektorn, en resurs
Projektet har haft sin bas i Kumlinge och startade våren 2017 avslutades hösten
2019. Målen för projektet var:
- Att genomföra minst 20 träffar och att göra en dokumentation.
Båda har uppfyllts, men istället för en dokumentation har en enkel manual för
små kommuner och för föreningar tagits fram. Finns att ladda ned på ABFs och
En säker hamns hemsida.
- Att ha engagerat minst 40 personer
Över 450 personer har deltagit i verksamheten. Unika individer ca 100.
Att skapa en mötesplats för inflyttade och bofasta med en bredd av program
som kan landa under gammal och ny skärgårdskultur, utifrån olika intressen,
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traditioner, etc.
Lättast att få med har inflyttade varit, men det har då byggt på uppsökande
verksamhet. Vid alla tillfällen har minst 20% av deltagarna varit folk som bott
länge på Kumlinge och minst 40 % inflyttade. Under sommarens aktiviteter har
även en del sommargäster besökt några av arrangemangen, vilket också varit
bra i byggande av nätverk och kontakter. Verksamhetsledaren har lett
projektet.
En säker hamn
Målet med projektet är: Förbättrad mottagningsberedskap mellan och inom
kommuner, ÅHS, övriga myndigheter och den frivilliga sektorn. Det sker genom
kunskapshöjande åtgärder, utveckling av modeller och rutiner för likvärdig
integration för kvotflyktingar på Åland oberoende av hemkommun. ABF är
samverkanspartner i projektet och verksamhetsledaren sitter med i
styrgruppen för projektet. Projektet finansieras huvudsakligen av Asyl-,
Migrations- och Integrationsfonden (AIMF).
Windjammers barn – Syltorkestern
Ett projekt med syfte att inspirera barn, ungdomar och vuxna att mötas och
uttrycka sig genom musik och dans. Projektets mål är att tillgängliggöra hot jazz
för barn och unga genom jam och interaktiva föreställningar. Projektet ska
utveckla medverkande musiker att arbeta i nya former tillsammans med
musiker, barn och ungdomar och i förlängningen vitalisera musik- och
danskulturen på Åland. Projektperiod 3 februari 2018 - 30 juni 2021. Finansierat
huvudsakligen med Leader-stöd och medel från Svenska Kulturfonden. Under
året har bland annat en workshop/seglats till Herräng Dance Camp genomförts,
samt workshops för musiker. Arbetet med turnéplan och workshops i skolor
och dagis har inletts.
Mötesplats kring textil, ett hantverks- och integrationsprojekt
Maja Sundblom, som utvecklat projektet, höll under våren 5 träffar. Nya pengar
söktes men då Maja väntade barn fick en ny projektledare rekryteras, hon hann
hålla en träff med jultema. Projektet har haft förhållandevis få deltagare och
viljan att nå även inflyttade som vill träna svenska har till liten del uppnåtts.
Projektet har medel från Mariehamns stad för våren 2020 men projektledaren
bör ha ett eget nätverk av intresserade för att lyckas och vara mycket aktiv i
rekryteringen av deltagare.
AVSLUTANDE ORD
Tredje sektorn, föreningslivet och civilsamhället är en viktig del av hur vi tar
vara på människor som resurser och förändrar och förbättrar men också har
kul i gemenskap och genom nyfikenhet i att vilja lära mer.
ABF vill tacka alla medlemsföreningar, samarbetspartner och enskilda för att de
gör stor skillnad för människor, djur och natur.
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