MEDLEMSBREV 4|2016
FREDSHÄLSNINGAR FRÅN HAAG!
Den 1-4 september åkte 20 glada medlemmar i Svenska
Kvinnoförbundet i Sörnäs ner på en studieresa till Haag i
Nederländerna, eller Nederlandet som de själva skulle vilja
kalla det då Nederländerna i dagsläget inte längre består
av flera olika kungadömen.
Vi inledde vårt studiebesök med ett besök till 		
Högkommissionären angående minoritetsrättigheters
kontor vid Organisationen för Säkerhet och samarbete
i Europa OSSE. En post som innehafts av Astrid Thos i
flera år, men som många säkert läst, så kan hon tyvärr inte
fortsätta .Vi diskuterade allt från högerextrema partiers
inverkan på minoritetspolitiken i Europa, till barnens
rättigheter till sin kultur och kvinnors roll vid 		
konfliktlösning.
Samma dag hann vi även träffa Matilda Flemming som
arbetar vid Europan Women´s Lobby. Hon lyfte upp att
jämställdheten och feminismen har kommit allt mera
under press i och med de högerpopulistiska krafternas
framfart i Europa. Därför är tiden inne för de som tror på
jämställdhet att slå ihop sig och samarbeta. EU har inte
på flera år kommit med någon lagstiftning som främjar
jämställdhet och t.ex. aborträttigheterna är i farozonen i
många europeiska länder.
Efter en kort presentation om vad Europan Women´s
Lobby gör hade vi även möjlighet att diskutera vilka
jämställdhetsfrågor man borde arbeta med just nu och
speciellt kvinnan i arbetslivet var ett hett ämne. Vi
diskuterade även att kvinnor måste blir bättre på att stöda
varandra i politiken om vi vill gå framåt.
			
Följande dag besökte vi
Fredspalatsets besökscenter
för att lära oss mer om Internationella domstolen och
Permanenta skiljedomstolen.
Den förstnämnda behandlar
rättsliga fall mellan länder
genom t.ex. folkrätten, medan
den andra verkar för att på ett
fredligt sätt lösa tvister mellan
olika länder. Den permanenta
skiljedomstolens förfarande
är av diplomatiska skäl slutna
tillställningar medan den
internationella domstolens
				

SVENSKA

möten är öppna för
allmänheten.
Ingendera 		
domstolarna har
behandlat väldigt
många fall under sin
ganska långa existens
men på senare tid har
det blivit allt mera
vanligt att vända sig
till domstolarna, vilket
förhoppningsvis kunde
öka möjligheterna
för fredliga lösningar i internationella
konflikter. Initiativet
till att bygga själva
Fredspalatset togs
redan i samband med
upprättandet av Haagkonventionen vid fredskonferensen
1899.
Efter mycket intressanta och lärorika studiebesök samt lite fritid då man
kunde ströva runt vid den fina stranden och de
vackra kanalerna i staden avslutade vi med en
buffémiddag hemma hos Astrid Thors. Jag tror vi alla
kom hem betydligt mera inpirerade att forsätta arbeta för
jämställdhet och jämlikhet i Finland och globalt.
Elin Andersson, Projektsekreterare
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KALENDER
TISDAG 25.10.2016 KL 18 TEATEFÖRESTÄLLNINGEN 			
SKATTKAMMARÖN
Bryony Laverys fartfyllda dramatisering av Robert Louis Stevensons klassiska
barn- och ungdomsroman Skattkammarön (1883), ledsagar oss genom vuxenlivets
prövningar och vedermödor. Regissören Paul Garrington (MAMMA MIA!)
iscensätter den nordiska premiären av Laverys dramatisering som hade sin urpremiär på nationalteatern i London 2014.
Plats: Svenska Teatern, Norra Esplanden 2
Pris: 15 euro/ 10 euro för barn. Alla medlemmar får ta en avec per person.
Boka din och eventuell avecs biljett senast den 26.9 av projektsekreteraren (uppgifter nedan). Biljetterna skall betalas
till konto FI32 4055 5452 3274 92

FREDAG 28.10.2016 KL 14.30
DISKUSSION PÅ BOKMÄSSAN - FÖREBILDER INOM BARNKULTUR
Hur syns HBTQ frågor, genus och barn med funktionedsättning i dagens barnkultur?
Diskussion på bokmässans Edid Södergran scen i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs,
Culture for all/Kultur för alla, Sydkustens landskapsförbund, Regnbågsankan, DuvTeatern och Lilla
Luckan
I panelen: Anna Caldén/ordförande för Finlands Svenska Handikappförbund, Noona Leppinen/publikarbetare vid
Svenska Teatern, och Linda Bondestam/konstnär och illustratör.

LÖRDAG 12.11.2016
DISKUSSION PÅ FEMINISTISK FORUM HUR SYNS FEMINISMEN I DAGENS POLITIK?.
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svensk Ungdoms jämnstäldhetsutskott ordnar en diskussion om hur man
beaktar ett jämställdhetsperspektiv i de politiska besluten. Med i panelen har vi bla. Eva Biaudet (sfp) och Dan
Koivulaakso (v). Ta redan och sätt datumet i kalendern, mera info följer senare. Vi kommer även att ha ett materialbord framme på forumet.

LÖRDAG 20.11.2016
BARNKONSERT MED PRISUTDELNING FÖR DEN BARNVÄNLIGASTE
PLATSEN I HELSINGFORS! - KOM IHÅG ATT TIPSA OSS!
Vi vill igen tillsammans med Lilla Luckan pch Ung Martha uppmärksamma Barnkonventionens dag
20.11 genom en kampanj för att hitta den barnvänligaste platsen i
Helsingfors och samtidigt skapa diskussion mellan dig och ditt/dina
barn eller varför inte barnbarn. Man kan igen från och med den 10.10
tipas om familjens favoritplats som helst är gratis för barn.Det kan
vara en park, en simhall, en staty, en strand, en bussresa osv. - Använd
er fantasi och diskutera tillsammans i familjen.
När ni kommit på ert tips gå in på luckan.fi/barnvanligtstalle och
skicka in ditt bidrag. Då kan du delta i utlottning av biljetter till
Heureka för hela familjen, biljetter till Lilla Luckans saftsalonger och
annat smått och gott.
Den 20.11 ordnas en barnkonsert med Robin Hund på Balder sal där vi
delar ut priset till vinnaren av den barnvänligaste platsen i Helsingfors.
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