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ENKLARE ATT ERKÄNNA MODERSKAP
Vid årsskiftet blev det enklare
att erkänna sitt faderskap
även utanför äktenskapet. Om
de blivande föräldrarna lever
som sambon kan faderskapet
nu erkännas redan under
rådgivningen. Samtidigt blir det
lättar för en man att väcka talan
om han anser sig vara fadern till
ett barn. Den nya lagen har dock
inte beaktat samkönade par som
bor tillsammans. Många kvinnor
som bor tillsammans besluter
sig för att skaffa barn genom
assisterad befruktning. För att
båda kvinnorna skall räknas som
barnets juridisk föräldrar måste
kvinnorna dock genomgå en
adoptionsprocess.
Detta vill medborgarinitiativet
om en ny moderskapslag ändra på. Medborgarinitiativet
föreslår att kvinnopar precis
som heteropar skulle få rätt att
erkänna moderskapet under
rådgivningen. Lagen skulle gälla
kvinnopar där fadern inte kan
fastställas och där 		
graviditeten har sin början hos
fertilitetskliniken. I dagens läge
måste kvinnopar som sagt gå
igenom en dyr och tidskrävande
adoptionsprocess. Förutom att

processen först kan inledas då
barnet är fött äventyrar den vid
en eventuell skilsmässa barnets
och mammornas rätt att få träffa
varandra och rätten till underhåll
utesluts. Samtidigt slösar
adoptionsprocesserna		
kommunernas och tingsrätternas resurser i onödan.

FÖR ATT BARN SOM FÖDS
I RELATIONER MELLAN
TVÅ KVINNOR SKALL HA TVÅ
JURIDISKA FÖRÄLDRAR:

ASSISTERAD
BEFRUKTNING

Svenska Kvinnoförbundet i
Sörnäs styrelse har valt att stöda
initiativet. Du kan själv skriva
under det på t.ex. Luckan på
Simonsgatan 8, eller via länken
på bilden här bredvid.
Dessutom kan jag meddela om
att Svenska Kvinnoförbundet
i Sörnäs stadgeenliga årsmöte
går av stapeln tisdagen 1.3 kl. 17
i ”Paviljongen”, Estnäsgatan 12
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Elin Andersson,

MODERSKAPSLAG

LÄGET NU :

det
rbun
nofö r
n
i
v
ska K
stöde
Sven äs under
n
i Sör
ASSISTERAD BEFRUKTNING
TILLSAMMANS

ERKÄNNANDE AV
FÖRÄLDRASKAP UNDER
ETT RÅDGIVNINGSBESÖK

INTERN ADOPTION
LÅNGSAM / DYR / ORÄTTVIS

€
?
?

?

?

?

?

OM UPP TILL ETT ÅR....

?
?
BARNET HAR TVÅ
FÖRÄLDRAR

Projektsekreterare
SKRIV UNDER
MEDBORGARINITIATIVET
PÅ NÄTET!

.
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Vill du vara med och påverka din stad? Eller känner du någon som du
absolut tycker borde vara med när besluten fattas?

Kommunalvalet hålls den 9 april 2017, men arbetet för en synlig och bra kampanj ska inledas redan nu! Om du eller någon du
känner är intresserad av att ställa upp som kandidat för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs på SFP:s lista, så kontakta 		
projektsekreterare Elin Andersson (uppgifter nedan) för närmare information.
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KALENDER
TORSDAG 11.2.2016 KL 17-19
TILLGÄNGLIG BARNKULUTR, EXISTERAR DEN?
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Seminarium om kultur är tillgänglig för alla barn. Har barn med funktionshinder tillräckliga möjligheter
att erhålla kulturupplevelser?
Sanna Huldén, presenterar rapporten Tillgänglig Barnkultur
Paneldiskussion med
- Kaisa Kettunen, direktör, Annegårdens konstcentrum
- Monica Bjrökell-Ruhl, förälder till ett barn med funktionsnedsättning
- Sune Huldin, ordförande Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
- Karl-Mikael Grimm - samhällsstuderande aktivist och tidningsredaktör
Diskussionen modereras av Rita Paqvalén, verksamhetsledare Kultur för alla.
Vi bjuder på smått tilltugg. Det finns även möjlighet till tillgängliga barnvakter från Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl. De kommer att vara på plats i ett närliggande rum under seminariet. Meddela
om du behöver barnvakt då du anmäler dig.
Anmälan senast den 5 februari till projektsekreteraren (uppgifter nedan)
Arrangör Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Luckan och Annegården

LÖRDAG 2.4.2016
FANTASIHUSET - BARNFEST FÖR ALLA BARN
Lördagen den 2.4.2016 arrangeras en tillgänglig fest för alla barn kl. 11-15 på Annegården, Annegatan 30. Under dagen erbjuds flera konst- och kulturverkstäder, teaterföreställningar, sinnesupplevelser, glad gemenskap och mycket
mera. Festen arrangeras av ett tjugotal olika organisationer. Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar tillsammans
med Regnbågsankan ett färgmete där man får fiska upp pennor i olika fäger för att tillsammans kunna färlägga den
stora färgdammen. Program på luckan.fi eller kultus.fi under våren 2016.

ÅTRKOMMANDE VERKSMAHET FÖR BARNFAMILJER
BABYCAFÉ
Vi upprätthåller ett svenskspråkigt babycafé som träffas
under vår- och höstterminen varje onsdag kl. 10.30–13
på LillaLuckan, Simonsgatan 9. Aktuell information
hittar du på Facebook (Babycafé i LillaLuckan).

FAMILJECAFE BUBBEL
Familjecafé Bubbel i Stoa i Östra Centrum håller öppet
varje onsdag och fredag mellan kl. 10 och 13. Mera information får du på vår webbplats www.bubbel.fi
Både Babycaféet i Lilla Luckan och Bubbel har inlett vårens verksamhet.
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