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MED KÄRLEK MOT HATET
Det har varit fyra roliga och lärorika år för mig på Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, men nu är det dags för
nya utmaningar. Från och med 31.8 börjar jag jobba som
föreningssekreterare på Barnavårdsföreningen i Finland.
Det är med tillförsikt jag ger över projektsekreterarskapet i föreningen till min efterträdare Elin Andersson.
Eftersom föreningen endast har en heltidsanställd är det
naturligt att projektsekreteraren sätter sin egen prägel
på verksamheten. Jag är övertygad om att Elin – tillsammans med er, bästa medlemmar – kommer att göra under.
Innan jag säger hej då vill jag passa på att skriva några rader
om det rådande samhällsklimatet. Det är på många sätt rätt
skrämmande just nu. Vi som är för ett öppet, tolerant och
frisinnat Finland har ett ansvar för att stå upp för de värderingar vi möjligen tagit för givna. Vi ska vara uppmärksamma på när hatpratet och felaktig information som sprids
av det främlingsfientliga lägret sakta men säkert får allt
fler – inklusive oss själva – att bli rädda och misstänksamma. Vi ska minnas att i kölvattnet av främlingsfientlighet
finns kvinnohat och en njugg inställning mot olika slags
minoriteter. Här är normen i högsta grad en vit heterosexuell finsktalande man i en relativt priviligierad position.

Vi ska inte stärka motsättningarna utan sträva till dialog. Hatprat och fördomar motarbetas inte med aggressiva motattacker och svartmålning. Hatprat och fördomar motarbetas av empati, medmänsklighet och saklig
faktabaserad information. Nu behövs solidaritet och
varför inte också lite gammaldags hederlig vänlighet.
Så är det dags för avskedet, något jag inte är speciellt
bra på. Jag väljer att bara konstatera att i det stora
hela så försvinner jag ingenstans. Feminismen, det sociala samvetet och kärleken till teatern finns kvar <3
Matilda Hemnell

Men när vi tar ställning för det Finland vi vill se nu och i framtiden har vi en skyldighet att göra det på ett ansvarsfullt sätt.

VARDAGSHJÄLTAR DRIVNA AV KÄRLEK
Det är med stor förväntan jag ser framemot att komma
igång med arbetet för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.
Om ni har frågor eller idéer för verksamheten är det bara att
hör av sig. Jag svarar på Matildas gamla nummer. Fortsättningsvis kommer det att ordnas intressanta seminarier, underhållande kulturprogram och mycket annat kul.
Tidigare har jag arbetat bland annat på Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl och föreningen Steg för Steg.
Till utbildningen är jag statsvetare och var under studietiden aktiv inom studentpolitiken i Helsingfors.
I mitt arbete inom det sociala området har jag ofta
noterat hur kvinnodominerat det är. Genom tiderna är det i hög grad kvinnor som fört socialpolitiken
framåt. Det är även de som verkställt den. Exempelvis är de flesta närståendevårdare kvinnor och oftast

är det kvinnan i familjen som drar det stora lasset för
skötseln av ett barn med olika funktionsnedsättningar.
Det är dock inte alltid lätt att klarar vardagen med ett
barn eller en äldre släkting som behöver extra stöd och
hjälp, och dess kvinnor glöms allt för ofta bort av samhället. Många av de här kvinnorna är vad man kan kalla
vardagshjältar, som trots sin tunga börda enträget fortsätter ta hand om sitt barn eller sin närstående. Drivna
inte av pengar utan av kärlek. Deras vardag kan förbättras med rätt stöd och uppmuntran av samhället,
vilket de förtjänar för det viktiga arbete de gör. Detta
och mycket mer kommer vi att diskutera på våra kommande evenemang. Jag önskar er alla välkomna med.
Elin Andersson, projektsekreterare
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KALENDER
ONSDAG 2.9 KL. 19
BLAUE FRAUS SOME PLANTS NEED MORE LIGHT THAN OTHERS, BUT
ALL NEED AT LEAST A LITTLE
Det finns ännu några biljetter kvar – hör dig för hos projektsekreteraren om du är intresserad! Biljetterna betalas i
förväg in på kontot FI3240555452327492. Plats: Diana-scenen, Skillnadsgatan 7 B. Pris för medlemmar: 15 euro.
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