
Kulturföreningen Katrina r.f. 13.10.2012

Jämställdhetsprogram för Kulturföreningen Katrina 

Med jämställdhet menas a. flickor/kvinnor och pojkar/män har samma rä8gheter, skyldigheter 
och möjligheter inom livets alla områden. 

De övergripande målen för a. nå bä.re jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås genom 

- En jämn fördelning av makt och inflytande 

- Samma möjligheter för kvinnor och män a. delta i samhällets verksamheter 

- Frihet från könsrelaterat våld och rä. Fll kroppslig integritet 

Kulturföreningen Katrinas verksamhet 

Föreningens syGe är: 

- arrangera kulturevenemang 

- bedriva informaFons- och publikaFonsverksamhet 

- rikta iniFaFv Fll myndigheterna 

- samarbeta med andra kulturföreningar 

Beslut om föreningens verksamhet fa.as av föreningsmötet som utser en styrelse med uppgiG a. 
förverkliga de beslut föreningsmötet fa.at. 

Föreningens medlemsantal är ca 450. Av dessa är 350 kvinnor och 100 män. I styrelsen ingår å.a 
ordinarie personer och tre ersä.are. Av dessa är nio kvinnor och två män. Föreningens 
medlemmar  består  av 71 procent kvinnor  och 29 procent män. I styrelsen är 78 procent kvinnor 
och 22 procent män. 

Föreningens ordförande, verksamhetsledare, konstnärliga ledare och ekonom är kvinnor. 

De musiker och sångare som uppträder i samband med föreningens konserter och andra 
evenemang är troligen Fll övervägande del män. Likaså är den musik som framförs nästa Fll hundra 
procent komponerad av män. 
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Ur e. genusperspekFv kan man sammanfa.a Kulturföreningens verksamhet på följande sä.:  

Föreningens styrelse som huvudsakligen består av kvinnor arrangerar konserter med musiker 
som o9ast är män som spelar musik komponerad av män för en publik som domineras av 
kvinnor. 

Kulturföreningen Katrina har i sin verksamhet haG fokus på flickor och kvinnor. Föreningens namn 
indikerar de.a. Rekryteringen av personer Fll ledande poster har också varit inriktad på kvinnor. 
E. vikFgt kulturhistoriskt projekt i de.a avseende var översä.ningen av Margot Rahkonens bok 
om den åländska pianisten Alie Lindgren. Kvinnors insatser i musik- och kulturlivet är sällsynt illa 
dokumenterade och risk finns a. flickor och kvinnor än idag får mindre uppmärksamhet och stöd 
eGersom samhället for[arande brister i jämställdhet vad gäller makt och inflytande också inom 
kulturlivet . E. visst må. av posiFv särbehandling av kvinnor är således fortsä.ningsvis påkallad 
samFdigt som åtgärder kan vidtas för a. öka mäns inflytande och deltagande i föreningens 
verksamheter. 

Åtgärder för ökad jämställdhet 

- öka antalet män i styrelsen Fll minst 30-40 procent 

- mera medvetet diskutera repertoaren ur e. genusperspekFv 

- ge samma möjligheter för kvinnliga och manliga musiker och sångare a. konsertera 

- generellt diskutera genus inom musik- och kulturlivet 

Mariehamn den 13 oktober 2012 

Barbro Sundback 

Ordförande i Kulturföreningen Katrina
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