
Varmt välkommen till det femte 
Bärkraftmötet!

Omställning pågår.

Bärkraftprisets omröstning:  http://etc.ch/dDxc 

http://etc.ch/dDxc


Medaktörerna utgör på många sätt navet i bärkraft.ax. 
Medaktörerna samordnar löpande planering av och 
åtgärder för agendans förverkligande. 
Arrangerar det årliga Bärkraftmötet.

ABF Åland Ams Emmaus
Folkhälsan Företagarna på Åland Företagsam skärgård
Högskolan på Åland Landsbygdsutvecklingen
Leader Åland Mariehamns stad Mise
NIPÅ Regnbågsfyren Rädda Barnen

Rädda Lumparn Röda Korset SKUNK

Skördefestens Vänner Sveriges generalkonsulat  
Visit Åland Ålands feministparaply  
Ålands fredsinstitut Åland gymnasium Ålands handikappförbund
Ålands Idrott Ålands kommunförbund
Ålands marthadistrikt Ålands Natur & Miljö
Ålands naturskola Ålands Näringsliv

Ålands Ombudsmannamyndighet         Ålands Producentförbund

Ålands 4h Ålands Vatten ÅSUB
Östersjöfonden         Landskapsregeringen







Program – Bärkraftmötet 2019

• Omställning pågår – goda exempel

• Statusrapport 3 – publicering och presentation

• Panelsamtal med utvecklings- och hållbarhetsrådet

• Utdelning av Bärkraftpriset 2019



Bärkraftpriset 2019

Finalister



● Christian Pleijel, programdirektör KTH
Drivit igenom att Kökar blivit en av de 26 ledande europeiska öar i att bli fossilfria

genom Eu projektet Clean Energy for EU Islands.

● Ålands Natur & Miljö, förening
Ålands största folkrörelse som lyckats inspirera många med sitt engagemang

genom folkbildning, naturglädje och samhällspåverkan.

● Granlunda Gård, verksamhet
  En familjeverksamhet som arbetar med social hållbarhet och ett starkt 

  miljötänk genom att bland annat engagera ungdomar och deras möbelsnickeri. 



Så här röstar du på ditt val

• Gå in på följande länk:

http://etc.ch/dDxc 

http://etc.ch/dDxc


Omställning pågår

Fyra goda exempel



Diabetesföreningen på Åland rf. E-post: info@diabetes.ax Postadress: 
Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

Hållbar
Diabetes

Diabetesföreningen på Åland r.f.
Presentation på Bärkraft 2019 på Alandica
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Diabetes - statistik
● Diabetiker i Finland: ca 500 000

○ Typ 1 - ca 50000
○ Typ 2 - ca 350000
○ Odiagnostiserade - ca 100000

● Diabetiker globalt: 425 miljoner
● 12 % av de globala hälsoutgifterna är  

är på grund av diabetes

https://www.diabetesatlas.org/

https://www.diabetesatlas.org/
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Diabetesföreningen på Åland r.f.
● Föreningen aktiv sedan 1985
● Totalt 342 medlemmar:

○ 324 vuxna
○ 18 barn

● Föreningens målsättning är:

○ att på sitt verksamhetsområde verka för att minska olägenheter som diabetes för med sig

○ att bevaka diabetikernas sociala förmåner

○ att verka som förbindelselänk mellan diabetikerna på sitt verksamhetsområde
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Bärkraft Åland - 4 principer
1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden(fossila 

bränslen, metaller och mineraler)

2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 
(syntetiska substanser, kemikalier, som innehåller svårnedbrytbara ämnen; eller naturliga 
substanser som omsätts i större mängder än naturen kan ta hand om) 

3. undanträngning av fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller 
matjord; intrång i viktiga naturområden för t ex byggande, introduktion av främmande och 
invasiva arter, produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)

4. och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella 
hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande
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Diabetes och hållbarhet

Att vara diabetiker innebär inte enbart en belastning på 
individen utan även på miljön. De mediciner, verktyg och
hjälpmedel som en diabetiker behöver för att överleva
 skapar mycket avfall.

Föreningen uppmuntrar medlemmar och sjukvård till att 
återvinna “diabetes avfallet” på ett hållbart sätt och 
att prioritera produkter som tillverkats på ett så hållbart 
och ekologiskt sätt som möjligt. 
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Diabetes och hållbarhet
Föreningen bidrar också till att lyfta självförtroendet och välmåendet hos 
diabetiker, visa att en diabetiker kan göra precis vad som helst precis som friska 
människor. Detta är speciellt viktigt för unga diabetiker som känner en oro, skam 
eller depression på grund av sin diabetes. 

Föreningen deltar aktivt i och erbjuder friskvårdskuponger 
samt stöder medlemmars deltagande i olika motions-
evenemang för att bidra till ett friskare liv för alla diabetiker 
genom regelbunden motion och minska komplikationer och 
följdsjukdomar av diabetes.
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Diabetes och hållbarhet
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Diabetes och hållbarhet
Föreningen har startat ett initiativ för att återanvända gammal utrustning från 
Åländska organisationer och företag. 

Denna donerade utrustning kan sedan användas av diabetiker för att vårda sin 
diabetes. 

Detta bidrar till ökad hållbarhet då utrustning som
annars skulle slängas och skrotas återanvänds
av diabetiker som stöd för vården. 



Diabetesföreningen på Åland rf. E-post: info@diabetes.ax Postadress: 
Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

Exempel av utrustning för vård av diabetes
Mobiltelefoner kan användas för att spara diabetikers blodsocker information i  
Nightscout. Detta kan användas av diabetiker och speciellt av föräldrar till barn 
med diabetes för att få information om barnets blodsockernivåer på sina mobiler. 
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Tack!

Frågor eller funderingar? Intresse att donera utrustning åt 
föreningen?

Ta kontakt med mig på kim@diabetes.ax 

mailto:kim@diabetes.ax










Brändö kommun

www.brando.ax



















“När nytt möter gammalt och gammalt blir nytt”



Byggnadsvård. Naturliga material som håller länge!



Löfbacka Traditionsbygg AB  och The Natural Building Company OY lanserar Ecococon på Åland 



Mjøstårnet i Norge



Hållbarhetslotsarna 
Karin Rosenberg-Brunila och Sofia Enholm



Statusrapport 3 – hur ligger vi till?

Presenteras av samhällsplanerare
 Karolina Gottberg



Statusrapport 3 – framtagen genom 
arbetsgruppen för koordinering och 

rapportering
 

Fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet



Årlig statusrapport systemperspektiv
Årliga statusrapporten bidrar till

strukturerad överblick och

identifierar framsteg, utmaningar

och kritiska framgångsfaktorer,

i syfte att utgöra beslutsstöd

för alla samhällsaktörer.

Effektindikatorer för de sju  

strategiska utvecklingsmålen fastslås.

Publiceras vid årliga Forum för samhällsutveckling.

Lästips: Rådets framåtblick i Statusrapport 2 (s 4-5)

www.barkraft.ax/statusrapport/statusrapport-2 

http://www.barkraft.ax/statusrapport/statusrapport-2


Nuläge – hur ligger vi till år 2019?

• Var närmar vi oss förverkligande av mål och vision?
• Var är hållbarhetsgapet störst?
• Var finner vi stagnation? Vad behöver vi veta mer 

om?

• Genusperspektiv
• Resursanvändning 



Nuläge – hur ligger vi till år 2019?
Människors hälsa: rökning, 
livslängd
Lägre markbaserade 
utsläpp av kväve och fosfor
Attraktionskraft gällande 
inflyttning
Ekologisk produktion 
Ökat valdeltagande
Minskade koldioxidutsläpp

Människors hälsa: psykisk 
ohälsa
Försämrad vattenkvalitet: 
dricksvatten och hav
Fler hotade arter – färre 
livsmiljöer
Minskad attraktionskraft för 
besökare
Arbetsplatser i privat sektor
Färre naturbeten
Ökad mängd avfall



Genus- skillnader mellan kvinnor och 
män på Åland 

Kvinnor
- Lön: ca 85 % av männen
- Pension: 72 % av männen
- Dubbelt mer utsatta för våld i nära relationer
- På gymnasienivå: 3 ggr mer utsatta för 

sexuellt ofredande, 3 ggr mer ångest
- Ca 94-97 % av föräldraledigheten
- Ca 62 % av sjukdagpenningen



Omställning 
pågår



Global omställning



FOKUS: Klimatförändringar 

Det är bråttom

Alla strategiska utvecklingsmål påverkas av 
klimatförändringarna

Vad kan och bör Åland göra?



”Innan ni börjar fokusera på vad som behöver 
göras snarare än vad som är politiskt möjligt, 
finns inget hopp. Vi kan inte lösa en kris utan att 
behandla den som en kris. Vi måste låta de 
fossila bränslena stanna i jorden.
Och om lösningar inom vårt system är omöjliga 
att finna, kanske vi bör ändra själva systemet. 
Det är slut på ursäkter och tiden springer ifrån 
oss.”

Greta Thunberg (övers. från engelska) 

COP 24 år 2018



Bärkraftprisets omröstning

http://etc.ch/dDxc
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Panelsamtal

Utvecklings- och hållbarhetsrådet
Moderator: Fredrik Rosenqvist



Utvecklings- och 
hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet vill agera hjärta och 
hjärna i bärkraft-processen. Rollen handlar om att stå för 
kontinuiteten och vitaliteten i utvecklings- och 
hållbarhetsarbetet. 
Rådets medlemmar 2018-2019:

•Rådets ordförande, lantråd Katrin Sjögren

•Stadsdirektör Barbara Heinonen

•Ordförande Birgitta Eriksson-Paulson (Producentförbundet) 

•Vicelantråd Camilla Gunell (Landskapsregeringen)

•Förv.- och utv. chef Dan E Eriksson (Landskapsregeringen)

•Vice ordförande och informationsdirektör Johanna Boijer     -Svahnström(Ålands 
Näringsliv resp Viking Line)
•Rektor Marcus Koskinen-Hagman (Ålands lyceum)

•Verksamhetsledare Niclas Forsström (Folkhälsan)

•Ordförande och VD Peter Wiklöf (Ålands Näringsliv resp Ålandsbanken)

•Rättsvetare Petra Granholm (Fredsinstitutet/Ålands Natur & Miljö)

•Vice VD Rebecka Eriksson (Eriksson Capital)

•Verksamhetsledare Robert Jansson (Emmaus)



 



 



Bärkraftpriset 2019



Omställningen fortsätter. Vad kan du 
göra nu?

Se kortfilmen En god framtid på 
bärkraft.ax.

Följ facebook.com/barkraft.ax.


