
 
Civilsamhällets nätverksgrupp  Protokoll 1.03.22 
 

Civilsamhällets nätverksgrupp inom Bärkraft.ax  
 
Den 1 mars 2022 kl 18.30, Hamgatan 4 och digitalt via Zoom  

Närvarade på plats: Martha Hannus (utvecklings- och hållbarhetsrådet, Emmaus 
Åland), Thor-Björn Wik (ordförande Folkhälsan), Tomas Urvas (verksamhetsledare 
Röda Korset), Annika Lepistö (ordförande Ålands Natur & Miljö), Mari Puska 
(kyrkoherde Mariehamns församling), Páll Kristinsson-Granholm (orförande 
Waldorf Åland), Ann Carlsson (ordförande Ålands Marthadistrikt).  

Närvarade digitalt via Zoom: Sofia Enholm (hållbarhetslots bärkraft.ax) Sonja 
Pettersson (ordförande SKUNK), Charlotta Wallén (studiesekreterare ABF-Åland).  
 

1. Mötets öppnande.  
 
Mötets ordförande Martha Hannus öppnade mötet kl 18.30. Martha hälsar 
särskilt Mari Puska välkommen. Mari är kyrkoherde i Mariehamns församling 
som nyligen anslutit sig som medaktör i bärkraft-nätverket.  
 

2. Kriget i Ukraina  
 
- Hur påverkar det pågående kriget i Ukraina er förening?  
 
Röda Korset 
Röda Korset är vana att agera snabbt vid kriser och via centralbyrån i 
Helsingfors startade en nationell insamling som redan samlat in ca 3 miljoner 
euro. På Åland har (1 mars) 6 av 15 distrikt kommit igång med insamling med 
bössor. Finska Röda Korset har även delegater på plats i Ukraina. Många hör 
av sig och undrar hur man kan hjälpa till; 
 
Verksamhetsledare Tomas Urvas:  
Det viktigaste just nu är den nödinsamling som just nu sker i Finland och på 
Åland. Våra avdelningar är igång med bössinsamlingar och evenemang. Om 
det finns någon som vill hjälpa med detta kan hen kontakta närmaste Röda 
Kors-avdelning eller Distriktskontoret för mer information. 
 
När det gäller andra åtgärder väntar vi på eventuella besked från myndigheter 
och vår Centralbyrå i Helsingfors. Man får gärna anmäla sig som frivillig till 
oss, så antecknar vi namn och kontaktuppgifter. Vi kontaktar sedan när vi vet 
mer. 
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Detta är vad som är på gång just nu. Situationen lever och kan ändras även på 
kort varsel. 
 
Hör Tomas berätta om Röda Korsets arbete i ett klipp från Ålands Radio. 
 
Ålands Marthadistrikt 
Marthaförbundet delar kunskap och information för en trygg vardag för alla. 
Ålands Marthadistrikt samarbetar gärna med andra föreningar i nätverket.  
 
Ålands Natur & Miljö  
Diskussion i styrelsen hur man kan hjälpa. Ordförande Annika har tipsat om 
olika existerande insamlingar, ska även tipsa vidare till medlemmar. Ålands 
Natur & Miljö samarbetar gärna med andra föreningar i nätverket.  
 
Folkhälsan 
Folkhälsan möter människor i vardagen i verksamheten, svarar på frågor så 
gott det går och bidrar till en trygg vardag för sina medlemmar. Folkhälsan 
samarbetar även gärna.  
 
Mariehamns församling 
Kyrkorna har längre öppettider än vanligt och har haft ett jämt flöde av 
besökare, många har ett behov av att prata. Lyfter vikten av att möta 
människor. Kollekt har samtalats in till kyrkans utlandshjälp. En 
välgörenhetskonsert är planerad. En del frågor kommer till diakonin om 
konkreta insatser som t.ex. lediga lägenheter.  
 
Wldorf Åland 
Waldorf har i dagsläget ett dagis med 18 barn. Barnen har påverkats och är 
oroliga, även föräldrar. Personalen har tagit del av material om hur man 
pratar med barn om kriget. Materialet har även delats till föräldrar.  
 
Rädda Barnen på Åland har sammanställt information:  
 
https://raddabarnen.ax/material-for-vuxna-om-hur-vi-kan-prata-med-
barn-om-ukraina/ 
 
ABF Åland 
Inga konkreta insatser planerade men samarbetar gärna.  
 
SKUNK 
Inga konkreta insatser planerade men samarbetar gärna. SKUNK ser att det är 
viktigt att ungdomar får möjligheten att tänka på annat.  
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Emmaus 
Emmaus har likt Röda Korset erfarenhet av kriser och samarbetar med 
Emmausgrupper globalt. Trycket på Emmaus i Ukraina är högt och på plats 
finns svårigheter med att få in egna medel. Just nu behövs främst pengar till 
b.la mat, läkemedel och bensin.  
 
Emmausgrupperna Oselya och Nasha Khata i västra Ukraina hjälper drabbade 
med mat, husrum och förnödenheter i samarbete med Emmausgrupperna i 
Polen. 
 
Emmaus Åland samarbetar med Steel FM-hjälpen med en insamling som 
pågår till fredagen den 11 mars.  
 
Läs mer om insamlingen: https://www.emmaus.ax/nyhet/stöd-ukraina 
 
Både Emmaus och Röda Korset poängterar att det är mycket fint att många 
vill hjälpa till och bidra med kläder och annat material men att det är bäst att 
vara i kontakt med organisationer som har vana att arbeta i kriser. Det är 
viktigt att lyssna till vad som behövs och säkerställa att hjälpen kommer fram 
och hanteras på rätt sätt och på ett säkert sätt.  
 
 

3. Utvärdering av höstens valberedningsprocess (bilaga 1)  
 
- Gruppens ordförande Martha Hannus sammanfattar processen 
 
Se sammanfattning av processen i bilaga 1. Mot bakgrund av diskussioner i 
samband med den första utnämningsprocessen av civilsamhällets 
representanter till rådet finns ett behov av att fastställa en del formaliteter 
inför kommande år.  
 
Mötet beslutar att hållbarhetslots Sofia tar fram ett utkast på förfarandet i 
samråd med Tomas Urvas och Thor-Björn Wik. 
 
Kommentarer:  
- Bra med kontituitet i rådet 
- Viktigt med roterande system så att inte alla byts ut samtidigt 
- Viktigt med en valberedning/nomineringskommitté, bra med en person 
med som suttit i rådet  
- Viktigt med transparens  
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4. Vad är viktigast för civilsamhället just nu?  

 
- Medskick till medaktörsmötet den 10 mars   
 

• Mest entralt just nu är det som diskuterats i punkt 2.  
• Hur kan vi föreningar bli mer hållbara? Ett viktigt syfte med 

civilsamhällets nätverksgrupp är att hitta samverkansformer kring hur 
föreningarna kan bidra till förverkligandet av utvecklings- och 
hållbarhetsagendan. Lotsfunktionen finns till förfogande.  

• Gruppen bör även fundera på hur man når nya medaktörer  
 
 

5. Övriga ärenden: har din förening något ni vill ta upp? Vill ni samarbeta 
kring något eller har ni någon idé ni vill utveckla?  
 
Medskick från ABF Åland:  

Textilfrågan, vi planerar att fokusera på den 2022 men skulle gärna fundera 

och jobba tillsammans med andra. Miljö, med fokus på textilkonsumtion, 

mode- och textilindustrin är ett viktigt område som har stor miljöpåverkan. 

Textilproduktion är inte bara vattenintensiv, den har också stor 

klimatpåverkan och bidrar till utsläpp av kemikalier, mikroplaster och avfall. 

Textilkonsumtionen är oerhört hög här hemma och globalt väntas 

klädproduktionen öka kraftigt de kommande tio åren. 

 

Kommentarer: 

- Textilfrågan är alltid central för Emmaus. Från och med den 1 januari 2025 

är alla EU-länder tvungna att ha en separat insamling för textilavfall. Det 

finns dock en övertro på dagens teknik att återvinna textilier.  

- Ålands Natur & Miljö har hållbar konsumtion som ett av sina 

verksamhetsområden och fokus ligger också på kemikalier, till exempel 

inom textilier.  

- Även Martha har mycket bra information om kemikalier, hållbart mode 

osv. 

- Goda möjligheter finns att samarbeta kring frågan under året.  
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Medskick från Rädda Barnen Åland  

En viktig fråga är PAF medlen. Nu har landskapsrevisionen genom 

Praktikant Michelle Grönlund tagit fram en rapport som vi hoppas att ligger 

till grund för dialog om hur vi säkerställer att PAF medlen fortsättningsvis 

användes till det som PAF en gång i tiden grundades för.  

https://www.revisionen.ax/sites/www.revisionen.ax/files/attachment/pinbo

ard-message/hantering_av_paf-medel.pdf 

Kommentarer:  

Mötet konstaterat att det är en mycket viktig fråga och tackar för 

informationen och rapporten. Men konstaterar även att frågan om paf-

medel bör belysas i en annan konstellation, vilket inte utesluter att en grupp 

bildas inom gruppen.  

 
6. Datum för nästa möte med civilsamhällets nätverksgrupp 

 
Nästa möte planeras till den 9 maj och under mer informella former för att 
ge gruppen möjlighet att lära känna varandra.  
 

7. Mötet avslutas  
 
Mötet avslutas kl. 19.47.  
 

 


