
FÖRENINGEN NORDEN PÅ ÅLAND 
VERKSAMHETSPLAN 2014 
 
Föreningen Norden på Åland r.f. vill genom sin verksamhet aktivera och engagera ålänningar i det 
nordiska samarbetet genom löpande och tillfälliga projekt som riktar sig till olika intressenter och 
målgrupper i samhället. Genom att ha en välordnad administration med engagerade medarbetare 
kan vi göra våra projekt intressanta och välbesökta, samt ge så god service som bl.a. förutsätts i vårt 
avtal med Nordiska Ministerrådet och andra intressenter. 
 
Föreningens målsättning är att: 

 bedriva en utåtriktad information i Norden om Åland, dess självstyrelse, demilitarisering, 
kultur och samhälle 

 informera på Åland om det nordiska samarbetet och dess organisation samt de övriga 
nordiska länderna, de självstyrande områdena och deras kultur och samhällsliv 

 med de övriga Nordenföreningarna aktivt delta i gemensamma projekt, bl.a. Nordjobb, 
Nordiskt gästabud, vänortssamarbete och Nordisk biblioteksvecka, samt deltagande i 
Föreningarna Nordens Förbund, FNF, presidie- och direktörssamarbete.  

 genom kurser och seminarier skapa en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om bl.a. Norden 
och det nordiska kulturarvet 

 bedriva en aktiv ungdomsverksamhet i samarbete med skolorna för att öka intresset för och 
kunskaperna om nordisk kultur, historia och samhällsliv 

 sträva till att föreningens medlemmar aktiverar sig och engagerar sig i arbetet och att så 
många som möjligt blir medlemmar i Föreningen Norden på Åland 

 
 
EGEN VERKSAMHET 
 
Informationsarbetet skall rikta sig till alla. Under året kommer fyra medlemsbrev att sändas ut. 
Föreningens hemsida, www.norden.ax, kommer att uppdateras kontinuerligt för att hålla 
medlemmarna a jour med den senaste informationen. 
 
Föreningen kommer att fortsätta med seminarie- och kursverksamhet som är speciellt riktad till 
föreningsmedlemmarna men även övriga Nordenintresserade. Bland annat planeras föreläsning om 
den Nordiska förbundsstaten och informations tillfällen om hur man söker jobb för arbetslösa 
ungdomar. 
 
Ungdomsmedlemmar erbjuds möjlighet att delta i Pohjola Nordens ungdomsförbunds och FNUF-
Sveriges arrangenang. 
  
Vänortssamarbetet Fortsätter. FNÅ koordinerar informationen till och mellan kommunerna om 
vänortssamarbetet. De åländska landskommunerna och Föreningen Norden deltar i ett 
vänortsamarbete i Nordens längsta vänortskedja. I kedjan ingår Arsuk (Grönland), Husby (Syd 
Slesvig), Eide (Färöarna), Siglufjordur (Island), Herning (Danmark), Holmestrand (Norge), Vänersborg 
(Sverige), Kangasala (Finland) och de åländska landskommunerna. Vänortstämma arrangeras varje 
år, på de olika orterna enligt ett rullande schema. Till vänortsstämman inbjuds också kommunala 
representanter från varje vänortskommun. Vanliga teman på stämmorna är kommun-
sammanslagningar och vad de innebär för det nordiska samarbetet, språkfrågor och hur intressera 
ungdomar för det nordiska folkliga samarbetet, med lite varierande infallsvinklar. 2013 arrangerades 
vänortsstämman på Åland. 2014 håller stämmoarrangemangen en paus till fördel för ett förlängt 
styrelsemöte där man ämnar diskutera vänortssamarbetets framtid, utmaningar och lösningar.   

http://www.norden.ax/


 
Föreningen har en uttalad satsning på nordisk språkförståelse både bland ungdomar och vuxna.. 
Rent praktiskt yttrar sig denna i två kurstillfällen i svenska, en för ungdomar i gymnasieåldern och en 
för finskspråkiga kommunalanställda. I tre års tid har föreningen arrangerat ett svenskt språkläger för 
finskspråkiga gymnasieungdomar på Åland, med syftet att utveckla känslan för de nordiska språken 
och öka kunskapen om Åland. Många vill delta och de som får platser är mycket nöjda med sin 
vistelse. Under tre år har cirka 70 personer deltagit. Sommaren 2013 arrangerade föreningen första 
gången en kurs i svenska för finskspråkiga kommunalanställda tillsammans med Finlands 
kommunförbund. Kursen fick väldigt bra respons bland deltagarna, som i framtiden fungerar som 
ambassadörer för svenska i Finland. FNÅ planerar att arrangera bägge kurserna under 2014 och siktar 
på att få en mer stadigvarande finansiering för kurstillfällena. 
 
Välkomstgruppen har beredskap att ta emot besök från andra Nordenföreningar och grupper, vilka 
besöker Åland. Föreningen står även ofta som värd för besökande Norden-föreningar som önskar 
besöka Åland och ta del av Ålands digra kultur och hantverksproduktion. 
 
För medlemmarna kommer föreningen att ordna en resa till en ort med nordiskt relevans och 
nordiskt intresse. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda möjligheterna. 
 
FNF SAMARBETET 
Föreningarna Nordens Förbund (FNF) utgör den folkliga dimensionen i det nordiska samarbetet och 
liksom de andra självstyrda områdena i Norden har Åland egen representation och räknas inom FNF 
på samma sätt som de fem stora nationalstaterna. Föreningen Norden på Åland r.f. kommer att 
fortsätta samarbetet med de övriga nationella föreningarna inom FNF. Under 2014 arrangeras ett 
styrelseseminarium för de olika styrelserna inom FNF. Tema och ort är ännu inte bestämt, men klart 
är att valet av tema strävar till att få föreningarna att jobba vidare och framåt i utvecklingen på 
nordisk och lokal nivå. 
     
SAMARBETSPROJEKT BARN OCH UNGDOM 
 
Skol- och lärarverksamhet. Föreningen Norden på Åland r.f. kommer att fortsätta sitt arbete i 
skolorna för att öka medvetenheten och intresset för det nordiska samarbetet. Detta sker bland 
annat med hjälp av en nyöppnad skolportal på Internet, nordiska författarbesök, nordisk 
biblioteksvecka och informationstillfällen om Norden/Nordjobb/Nordplus.  Ett led i arbetet med 
satsningen på nordisk språkförståelse är projektet Nordiska författarbesök, som genomförs efter 
initiativ av Föreningen Norden Norge. Genom projektet får åländska skolungdomar i åldern 10-15 år 
möjlighet att träffa en nordisk författare, som talar norska eller danska, och diskutera litteraturen 
med denne. Ungdomarna inser snabbt att det inte är särskilt svårt förstå varken skriven eller talad 
skandinaviska. Det blir extra spännande att läsa böcker av en författare de träffat i verkliga livet. 
Målet är att en hel årskurs på hela Åland ska få en chans att träffa författaren. Åländska elever har 
även haft möjlighet att träffa en nordisk reselektor, en person som är kunnig i nordiska språk och på 
ett lekfullt sätt lär eleverna enkla trick att knäcka den nordiska språkkoden. Även detta projekt har 
fått så pass positiv respons att föreningen önskar fortsätta med denna verksamhet. 
 
Nordjobb är ett samnordiskt mobilitetsprojekt projekt riktat till ungdomar mellan 18 och 28 år. 
Nordjobb förmedlar sommarjobb i en annan nordisk region, även bostad, och arrangerar ett rikt 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. För projektet beviljas medel från Nordiska Ministerrådet 
(NMR). Det förutsätts dock att föreningarna även bidrar med egna medel. Nordjobb ökar Ålands 
synlighet i Norden då ungdomar genom projektet får ökad kunskap om vårt språk, kultur och 
självstyre som sedan förs vidare till hemregionen. Åländska ungdomar ges en chans att se ett annat 
nordiskt land och representera Åland i det övriga Norden, vilket ger positiva kringeffekter när de 
kommer återvänder. Vårt mål för 2014 är att öka andelen åländska ungdomar som söker Nordjobb, 



samt att öka förutsättningarna för att ta emot fler ungdomar till Åland. Utan Nordjobb minskar 
Ålands synlighet i Norden.  
 
Ett sidoprojekt till Nordjobb är Jobbresan. Jobbresan vänder sig till personer i ålder 18-28 år, har varit 
arbetslös en längre tid och vill söka jobb i Oslo. Deltagare i Jobbresan erbjuds kurser, studiebesök och 
rådgivning. För att på plats i Oslo kunna gå på arbetsintervjuer avslutas kursen med en fyra veckors 
vistelse i Oslo när deltagarna förväntas söka jobb. Projektet har visat mycket goda resultat där en 
stor majoritet av deltagarna fått jobb, fått självförtroende och återvänt till hemorten med bra 
arbetserfarenhet och förnyad kompetens i bagaget. Åland deltar för närvande inte i projektet, med 
föreningen ser att det finns möjligheter till utvidgad verksamhet här.  
 
I november månad arrangerar föreningen den Nordiska biblioteksveckan där nordisk litteratur lyfts 
fram och läses. Detta projekt har med åren blivit det största samnordiska projektet i Norden, och 
under de senaste åren även i Baltikum, med drygt 1200 deltagande bibliotek. De kommunala 
biblioteken är en viktig kugge i spridningen av den nordiska mångslidiga kulturen med 
kulturprogram, uppläsningar och utställningar. Majoriteten av de åländska biblioteken deltar i 
projektets höjdpunkt, Kura skymning, som inleder den nordiska biblioteksveckan. Även de flesta 
åländska grundskolor deltar i projektet, framförallt i ”Kura gryning” där högläsning anordnas 
samtidigt i hela Norden.  I fjol deltog bibliotek, skolbibliotek, skolor, daghem och äldreboenden på 
Åland.  
 
Nordiskt gästabud, som fick sin början år 2002 har fått mycket positiv respons och firas i samband 
med Nordens dag, i mars runt om i Föreningarna Norden och skolor. I fokus är nordisk mat och 
traditioner. En gemensam nordisk meny, matordlistor och frågesporter tas fram av Föreningarna 
Norden.  Årets gästabud planeras genomföras i samarbete med Nordens institut på Åland och 
projektet Ny nordisk mat på Åland. 
 
Organisationernas nordiska råd är en plattform var syfte är att samla nordiska paraply-
organisationer och andra nordiska sammanslutningar inom området för medborgarorganisationer 
under ett tak och formalisera det nordiska medborgarsamarbetet inom olika sektorer, där 
organsiationer kan dryfta nordiska frågor inom eget verksamhetsområde. 
  
Hallå Norden fortsätter sin verksamhet: att underlätta i första hand privatpersoners mobilitet i 
Norden, samt tillhandahålla information till privatpersoner för att underlätta deras beslut om flytt, 
arbete, studier etc. i ett nordiskt grannland. I huvudsak skall relevant information tillhandahållas via 
Hallå Nordens webbportal, www.norden.org, i andra hand skall personlig vägledning ske i de fall 
enskilda tar kontakt med Hallå Norden via webben, e-post, telefon, brev eller personliga besök. I 
arbetet ingår registrering och uppföljning av nya gränshinder och nätverkande med relevanta 
myndigheter på Åland samt marknadsföring för att göra Hallå Norden mera känt genom besök i 
skolor och deltagande i seminarier.  
  

http://www.norden.org/

