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Medaktörernas samordningsmöte 
Medverkande:  

Alexandra de Haas, Leader Åland 

Ann Nedergård, Ålands Vatten 

Anna Lind Bengtsson, NIPÅ 

Annika Leipistö, 4H 

Antonia Topoeva, Rädda Barnen (prao) 

Benjamin Sidorov, Ålands Ombudsmannamyndighet 

Bodil Karlsson, Ålands landskapsregering 

Claes Hammar, Sveriges generalkonsul (värd för mötet) 

Emelie Hanström, SKUNK 

Emilia Liesmäki, Ålands Handikappförbund  

Erin Gäddnäs, Ålands Natur & Miljö  

Henrika Österlund, Ålands Landskapsregering 

Johanna Fogelström-Duns, Ålands ombudsmannamyndighet 

John Eriksson, Jomala kommun  

Jonna Varsa, Rädda Barnen  

Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots  

Katarina Fellman, ÅSUB 

Kenth Häggblom, ÅSUB 

Lena Nordman, Ålands ombudsmannamyndighet 

Lotta Angergård, Rädda Barnen  

Mari Ek, praktikant vid Ålands fredsinstitut  

Mia Hanström, ABF-Åland  

Micke Larsson, nätverkets huvudsekreterare  

Paula Linderbäck, Högskolan på Åland 

Petra Granholm, Ålands fredsinstitut/medlem i rådet  

Priscilla Mattsson, MISE 

Sofia Enholm, hållbarhetslots  

Tomas Mattsson, Ung resurs 

Tomas Urvas, Röda Korset/suppleant i styrelsen för föreningen bärkraft.ax 
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1. Sveriges demokratisatsning och gruppdiskussioner   

 

Hållbarhetslots Sofia Enholm hälsar välkomna och lämnar över ordet till Sveriges 
generalkonsul Claes Hammar som presenterar Sveriges demokratisatsning;  

En demokratisatsning går ut på att i alla sammanhang stå upp för demokratiska 
principer, arbeta för att stärka demokratin och också uttrycka kritik när den brister 
eller riskerar att försvagas. Det handlar om att vara en stark och tydlig röst till försvar 
för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer. Detta måste 
ses i ljuset av en repressiv och bakåtsträvande trend på flera håll i världen idag, där de 
mänskliga rättigheternas giltighet ifrågasätts allt oftare, där rättsstatens principer 
utmanas och där den demokratiska utvecklingen bromsat in. Idag lever fler 
människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska 
framsteg. Demokratin måste ges stöd och näring så att den kan växa.  

Katarina Fellman, direktör vid ÅSUB presenterar åländska siffror kopplade till 
valdeltagande, tillit och ungdomars känsla av delaktighet (se bifogad presentation).  

Mötesdeltagarna delas in i fem diskussionsgrupper.  

Diskussionsteman: 

• Hur kan kvinnors deltagande och inflytande stärkas i de demokratiska 
processerna? 

• Hur kan ungas engagemang ökas och stimuleras för demokrati? 

• Vad ska vara det civila samhällets roll i demokratiska samhällen? 

• Består politiska partiers och parlamentens roll som en förutsättning för 
demokrati? 

• Vad spelar sociala medier, bloggar och influencers för roll i dagens politiska 
debatter? 

Se bifogat dokument med sammanställning från gruppdiskussionerna.  

Petra Granholm från Ålands fredsinstitut presenterar en kommande åländsk 
antologi; “Demokratiantologi - styr ålänningarna sitt eget öde?” (se bifogad 
presentation). 
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2. Nuläge – på gång inom nätverket   
 

Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila redogör för vad som har gjorts 
sedan senaste medaktörsmötet samt vad som är på gång framöver.  

Hållbarhetslots Sofia Enholm presenterar vad som är på gång inom nätverkets 
kommunikation;   

Nätverket bärkraft.ax kommer snart att skicka ut nyhetsbrev och uppmanar 
medaktörerna att gå in på hemsidan och starta en prenumeration. Medaktörerna är 
även välkomna att göra medskick i nyhetsbrevet.  

 

Remissbegäran - den nya läroplanen  

En del av medaktörerna i nätverket bärkraft.ax har tagit emot remissbegäran gällande 
den nya läroplanens allmänna del.  

Möjligheten finns dock för vem som helst att skriva ett remissvar.  

Rädda Barnen arrangerar ett ungdomskaffe med temat läroplan samt utbildning för 
elevrådens handledare för att säkerställa elevrådens delaktighet i fastställandet av 
den nya läroplanen. Rädda Barnen kommer att skriva ett eget remissvar, så även 
Ålands Ombudsmannamyndighet, Ung resurs, Ålands feministparaply samt Ålands 
Handikappförbund.  

För diskussion:  
Skulle det finnas ett värde i att skriva ett remissvar gemensamt från medaktörerna i 
nätverket bärkraft.ax?  

- I och med att flera medaktörer jobbar med sina egna remissvar lämnas frågan 
öppen. Finns intresse för en gemensam skrivelse kontaktas hållbarhetslots Sofia 
Enholm eller Lotta Angergård på Rädda Barnen.  

Läroplanens allmänna del bifogas.  

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådet  

Rådets tredje mandatperiod har inletts. Den 31 januari hade rådet sitt första ordinarie 
möte i den nya mandatperioden, som pågår fram till och med december 2021.  

Protokoll från rådets möte skickades ut till alla medaktörer i nätverket den 14 
februari.  
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Färdplaner och statusrapport 4 

Henrika Österlund, hållbarhetskoordinator vid landskapsregeringen presenterar 
arbetet med färdplaner och statusrapport 4, båda dessa kommer att finnas som 
digitala på hemsidan barkraft.ax. Statusrapporten publiceras på bärkraftmötet den 10 
juni.  

Samtliga målansvariga har tillsammans med bollplank presenterat utkast på 
färdplaner för rådet i november och januari.  

 

Bärkraftmöte & demokratifest  

Planeringsgruppen bestående av hållbarhetslots Sofia Enholm, Jonna Varsa (Rädda 
Barnen), Emilia Liesmäki (Handikappförbundet), Dan Sundqvist (En säker hamn), 
Anna Lind Bengtsson (NIPÅ), Anna Ingman (Ålands Natur & Miljö), Håkan Strömmer 
(LR), Terese Flöjt (Mariehamns Stad), Victoria Lindblom (Ålands lagting) och Effie 
Pla (Kompassen) hade sitt första möte den 23 januari och nästa möte infaller den 24 
februari.  

Hållbarhetslots Sofia presenterar planerna såhär långt. Medaktörerna är välkomna att 
höra av sig med synpunkter och idéer gällande innehåll.   

Se planerna i den bifogade presentationen.  

 

ReGeneration 2030 

Hållbarhetslots Sofia presenterar ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 samt 
informerar om kommande Summit den 22–24 augusti 2020.  

Medaktörerma i nätverket bärkraft: delaktiga i förverkligandet av ReGeneration 
Summit 2020 genom att förmedla kunskap och skapa en plattform där unga 
engagerade kan få utveckla tankar och idéer som bidrar till förverkligandet av Agenda 
2030.  
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3. Övriga ärenden   
 

Funktionen Samhälls- och hälsokommunikatörer  

På begäran av Dan Sundqvist, projektledare för En säker hamn presenterar 
hållbarhetslots Sofia Enholm funktionen samhälls- och hälsokommunikatörer;  

Samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete ska underlätta nyinflyttade och 
andra invandrargruppers integrering och etablering på Åland. Detta görs genom att 
undervisa grupper i samhällsorientering och ge hälsoinformation på gruppens 
modersmål. 

Kontakta gärna Dan för mer information eller om behov finns att anlita en 
kommunikatör för någon språkgrupp. Kommunikatören kan även användas som 
referensperson om man önskar information om språkgruppen. 

Se kontaktuppgifter i den bifogade presentationen. 

 

Kranmärkning  

Ann Nedergård, projektledare vid Ålands Vatten presentera hållbarhetsmärkningen 
”Kranmärkt” och hur man går tillväga för att Kranmärka sin verksamhet.  

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa 
konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
 
Se bifogat dokument om Kranmärkning.  
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4. Nästa möte  

Nästa medaktörsmöte och tillika årsmöte för föreningen bärkraft.ax Åland infaller 
tisdagen den 12 maj kl. 09.00-11.30. 


