
Motion om PRIDEflaggning för solidaritet och mångfald 

I vår grannkommun, Jomala, kunde man förra året se PRIDEflaggorna vifta vid kommungården, skolorna, 
äldreomsorgen, församlingen och många företag, samt även vid Oasen. I Finström var flaggorna 
dessvärre lätträknade. 

PRIDErörelsen är en partipolitiskt oberoende samhällsrörelse som verkar för att öka rättigheter för 
människor som definierar sig tillhöra HBTQIA. För många, framför allt unga människor, är PRIDEveckan på 
Åland en viktig kunskapskälla och ett tillfälle till gemenskap och stöd. PRIDEflaggan, regnbågsflaggan, är 
en global symbol för lika rättigheter och synliggörande av hbtq-personer. Den är skapad för att stå för 
stolthet och mångfald för hbtqia-personer, respekt för medmänniskor, fred samt för tolerans och 
öppenhet. Något som det facto inte är, men bör vara, en självklarhet i vår kommun.  

EU:s instans för grundläggande mänskliga rättigheter, FRA, gjorde 2020 en undersökning i hela EU med 
140 000 hbtqia respondenter. Den visade att 50 % av hbtqia-personer i Finland inte vågar vara öppna 
med vem de är. Samma siffra i Sverige är 34 % och i Danmark 34 %. Vi kan anta att sifforna inte skiljer sig 
avsevärt från hur hbtqia personer på Åland upplever det. 

I samma undersökning uppgav 32 % av hbtqia-personer i Finland att de under det senaste året (enkäten 
gjordes alltså 2020) upplevt diskriminering. Samma siffra i Sverige är 31 % och i Danmark 29 %.  

THL:S skolundersökning 2017 visar att 23 % av regnbågspojkarna och 10 % av regnbågsflickorna i 
yrkesskola i Finland inte hade en enda nära vän. Motsvarande siffror för heterosexuella barn är att 7 % av 
pojkar och 5 % av flickor inte har det.  

I Landskapsregeringens handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor, presenteras resultat från en 
åländsk enkätundersökning.  

Þ 73 % av de som svarade, har upplevt sig diskriminerade på Åland. I de öppna svaren framkom att 
diskrimineringen bland annat skett i hemmet, i skolor, i affären, vid blodgivning och i sociala 
nätverk.  

Þ 90 % av de som svarade på enkäten uppgav att de upplevt att bemötande av hbtqia-personer 
generellt är annorlunda än för andra personer på Åland.  

Þ 33 % uppgav att de känner ensamhet på grund av sin hbtqia-identitet. 
 

Kostnaden för dessa flaggor vid förbeställning via Regnbågsfyren (respektive köp utan förbeställning) 
inklusive moms låg på: 

• 18,60 euro (20 euro) för 90 x 150 cm flagga för 6 m flaggstång 
• 25,50 euro (40 euro) för 150 x 240 cm flagga för 9 m flaggstång 
• 68 euro (120 euro) för 183 x 305 cm flagga för 12 m flaggstång 
• 130 euro (250 euro) för 305 x 457 cm flagga för 18 m flaggstång 

 

För att lyfta allas lika värde och uppmuntra till inkludering, solidaritet och mångfald, föreslår 
undertecknad att kommunen 

- snarast införskaffar PRIDEflaggor från förslagsvis Regnbågsföreningen 
- flaggar med ovannämnda flaggor vid de kommunala anläggningarna under PRIDEveckan varje år 
- uppmuntrar NÅHD att flagga vid Godby Högstadieskola 
- erbjuder sambeställning med företag i kommunen för att främja möjligheten till ökad flaggning 

Finström den 16 mars 2022 

 
Miina Fagerlund 
Freddie Forsman 
 


