MEDLEMSBREV 5|2015
VI ARBETAR MED ETT VIKTIGT BUDSKAP
Jag har nu arbetat som projektsekreterare i nästan två
månader och jag stormtrivs redan. Svenska 		
Kvinnoföbundet i Sörnäs är en fin förening och det känns
bra att arbeta med frågor som berör jämställdhet och
mänskliga rättigheter. Mitt nya arbete har även väckt
diskussion bland mina bekanta och alla har de sin egen
åsikt om feminism, men få vågar erkänna att de är feminister. En snabb gallup bland mina egna väninnor visar att
ungefär hälften av dem vågar kalla sig feminist även om
alla stod för feminismens budskap. Detta får mig att inse
hur viktigt just det budskap vi arbetar med är och hur
viktigt det är att få flera kvinnor att våga arbeta för sina
rättigheter. Förutom att göra politik kommer föreningen
även att delta i olika evenemang som i kampanjen för att
rösta fram de mest barnvänligaste ställena i Helsingfors,
som ni kan läsa mera om här i medlemsbladet, och så har
vi även ett teaterbesök på kommande. Under våren kommer vi tillsammans med Luckan att lyfta fram tillgänglig
barnkultur men även diskutera unga kvinnors situation på

arbetsmarknaden. Våra babycaféer fortsätter som vanligt
och förhoppningsvis skall vi även kunna hjälpa en del
flyktingar som kommer till Finland.
Det känns bra att börja arbeta under ett valfritt år men
snart väntar även kommunalvalet runt hörnet. Det skall
bli spännande att få arbeta för att få in flera kvinnor i
Helsingfors fullmäktige.
Det behövs!
Om det är något ni undrar
över är det bara att ta kontakt. Mina kontaktuppgifter hittar ni nere på sidan.
Elin Andersson,
Projektsekreterare

.

KVINNA TILL KVINNA
För oss som arbetar för mänskliga rättigheter har hösten
varit mörk. Det har varit tungt att ta del av de många
historierna om flyktingar som rest i veckor och månader,
om hela familjer som drunknat på vägen eller kommit
bort från varandra, och se de trötta men ändå hoppfulla
ansiktena då de äntligen kommit fram till Finland – vi
klarade oss, nu kan livet fortsätta!
Om möjligt ännu tyngre har det varit att inse att egoismens fula tryne genast stuckit fram, då medborgare från
välfärdsstaten Finland mött flyktingarna med plakat och
hatiska ord. “Åk hem, här vill vi inte ha er”. Men den värsta vanmakten och skammen har faktiskt vår egen regering
lyckats åstadkomma hos mig. Skär ner socialstöden för
integration till en lägre nivå än för andra, säger den sannfinländska omsorgsministern. Samtidigt som regeringen i
sitt budgetförslag drastiskt skär ner på biståndet.
Finlands bidrag till de internationella organisationerna,
bl.a. FN-organisationerna, minskar enligt förslag från 268
till 119 miljoner euro, och de finländska hjälporganisationerna får nästan 50 miljoner euro mindre – stödet skärs ner
med 43 procent från i fjol! Vi kan bara föreställa oss hur
mycket man kunde göra både i världen och här hemma
för de pengarna, för dem som har det allra värst ställt.

är många som helt konkret funnits till hands för flyktingarna. Vår styrelse diskuterade på senaste möte vilken
Sörnäs insats kunde vara. Vi konstaterade att vi – i enlighet med våra stadgar ¬– gärna vill vara med och hjälpa
kvinnliga flyktingar, både på krisområdena i världen och
här hemma.
I Helsingfors kommer vi att diskutera gemensamma
insatser med Monikanaiset som är experter på frågor om
kvinnor, invandring och mångkulturalism. Och så kommer vi att stödja jämställdhetsorganisationen Finlands
UN Women i deras arbete för kvinnor och flickor på
flykt. Men vi samlar också ihop tips på konkreta insatser
som var och en av oss kan bidra med. Följ med medlemsbrevet och vår webbplats!
Peggy Heikkinen,
Ordförande

Samtidigt är hjälpviljan stor hos enskilda medborgare, det
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KALENDER
FREDAG 16.10.2015
SAGOSTUND: REGNBÅGENS ALLA FÄRGER

Välkommen att lyssna på regnbågssagor.
Tillsammans sjunger vi visor. Passar för 1–3-åringar. Som inledning berättar Elin Andersson från Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs om varför det är viktigt med genusmedvetna böcker. Efteråt samvaro i kaféet. Med Ylva Larsdotter.
Fredag 16.10 kl. 10.30–11.15 i Arbis bibliotek. Evenemnaget är en del av Regnbågshelgen.

LÖRDAG 21.11.2015
FEMINISTISKT FORUM
Välkommen med på Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundets i Sörnäs program på Feministiskt Forum 21.11.2015 på Helsingfors
Arbis. Klockslaget kommer på webben så fort det fastslagits och i nästa
medlemsbrev.

Welcome to Finland?

Integration ur ett jämställdhetsperspektiv
Diskussion om och med invandrarkvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv med bl.a. forskaren Sirpa Wrede, invandrarkoordinator Ann-Jolin Grüne och Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande, invandrare, Tanja Ljungqvist. Hur
ser integrationen ut idag, är den genussensitiv? Vad fungerar och vad borde förbättras?

TORSDAG 25.11.2015
KAMPANJEN LJUS, INTE VÅLD
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs deltar igen i kampanjen Ljus, inte våld som ordnas
på FN dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25.11. Kampanjen går ut på att dela
ut och tända ljus för de kvinnor som årligen faller offer för våld i hemmet. Ljusen delas
ut på eftermiddagen vid Tre Smeder. Närmare information om evenemanget kommer i
nästa medlemsbrev, men ta redan nu och reserva eftermiddagen.

TORSDAG 25.11.2015 KL 19
TEATERFÖRESTÄLLNING CATHARINA BOJE OCH HENNSE DÖTTRAR
Fredrika Runeberg skrev Fru Catharina Boije och hennes döttrar år 1843 men manuskriptet fick ligga i hennes gråa sypåse till
1858, eftersom det inte tidigare publicerats en historisk roman i Finland och hon var rädd att det skulle anses okvinnligt att vara
banbrytande, till saken hör att hon också var den första att dryfta frågor om kvinnligt självförverkligande och det goda äktenskapet i fiktiv form.
Fru Catharina Boijes döttrar har vuxit upp på sin mors gods vid Pyhäjärvis
strand. Stora ofreden har lämnat deras land sargat och sårbart i skottlinjen
mellan Sverige och Ryssland. Mot all denna strid och död speglas deras
längtan, livstörst och tillgivenhet. Då gården invaderas och de tvingas fly
lämnar de två unga kvinnorna för första gången hemmet på skilda vägar
och deras resor kommer att bli mycket olika varandra. När de äntligen får
återvända kan de inte längre gå tillbaka till det som var eller den de var.
Plats: Svenska Teatern, Norra Esplanden 2
Pris: 15 euro. Alla medlemmar får ta en avec per person.
Boka din och eventuell avecs biljett senast den 23.10 av projektsekreteraren. Biljetten betalas in på förhand till konto
FI3240555452327492. Sista betalningsdagen är den 28.10

TORSDAG 10.12 KL. 16-18
JULFEST
Det kommer mera info om julfesten i nästa medlemsbrev men ta redan och reservera
datumet så att du inte missar festen!
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Bästa barnvänligaste platsen i Helsingfors - kampanj
Vi vill 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.
Tipsa om familjens favoritplats som helst är gratis för barn.
Det kan vara en park, en simhall, en staty, en strand, en bussresa osv.
- Använd fantasi och diskutera tillsammans i familjen.
Det viktigast är att ni tycker hela familjen är välkommen dit!

Bland de som tipsar lottar vi ut:
- Biljetter till Heureka
- Saftsalongsbiljetter till Mamma Mu
och Kråkans jul den 5.12 på LillaLuckan
Gör såhär:
Gå in på http://luckan.fi/barnvanligtstalle
Öppna epost formuläret och fyll i:
Skriv in namnet på stället och gärna en ungefärlig adress.
Om du vill delta i utlottningen ber vi dig även fylla i en e-postadress du kollar regelbundet. Vi kommer inte att spara adresserna efter kampanjen.
Du kan även dela stället med #barnvänligtställe på Facebook eller Instagram.
Men för att kunna delta i utlottningen måste man även fylla i sin e-postadress via
hemsidan så vi kan kontakta dig om du vunnit.
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs medlemmar kan även kontakta 			
projektsekreteraren (uppgifter nedan) om du vill tipsa om ett ställe.
Sista dagen att tipsa är fredagen 13.11
Den 20.11 publiceras på hemsidan och på Facebook vilka platser som fått mest
röster av juryn som består av representanter från Svenska Kvinnoförbundet i
Sörnäs, UngMartha och Luckan r.f samt en presentation av alla tipsade platser.

							

#barnvänligtställe
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GÅR LIVSPUSSLET ATT FÅ IHOP?
Hur man kombinerar familjeliv och arbete tycks vara allt mera på agendan. Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs seminarium Livspusslet ,som behandlade detta ämne, samlade 35 unga kvinnor som alla funderade på samma sak. Hur får
man det att gå ihop utan att ha dåligt samvete?
Svaret är inte entydigt. En självklar sak, som kom upp under seminariet, är mera flexibilitet på arbetsplatsen men det
kräver ofta att man frågar efter den, vilket många inte upplever att de inte vill eller kan göra. Flexibilitet och distansarbete är inte heller möjligt på alla arbetsplatser. Om man t.ex. arbetar inom vården kräver det att man är på plats
en viss tid. Detta betyder dock inte att man inte kunde fundera på olika möjligheter att göra även dessa arbetsplatser mer familjevänliga. Att kunna gå på ett föräldrasamtal till skolan under arbetstid skulle redan betyda mycket för
många. Samtidigt är inte distansarbete lösningen på alla problem. Det kräver fortfarande att du arbetar och barnen
bör vara på dagis eller i skolan åtminstone en del av dagen, men det innebär förstås mera flexibilitet än om man är
bunden till själva arbetsplatsen. Ändå väljer vissa kvinnor att hoppa av karriären för en tid för att istället satsa på
familjen. Ett val som är upp till var och en.
För de som i sin tur vill arbeta med det man gör, men ändå upplever att Livspusslet inte går att få ihop, innebär det
att man själv måste ta tag i saken för att uppnå en förändring. Utan att fråga efter något kommer chefen inte automatiskt och ger er det bara för att man sitter tyst och jobbar på. Om man vill förändra sin arbetssituation måste man
vara beredd på att arbeta för förändring. Visst kan det vara kämpigt och många kommer att stöta på motstånd. Men
tänk på att efter er kommer fler kvinnor och om vi alla börjar kräva
lite mer istället för att tiga kan vi uppnå en förändring som gör att
allas Livspussel går att få ihop så som var och en vill ha det.
I och med intresser för ämnet hoppas vi kunna komma med en
fortsättning till seminariet.
Elin Andersson, projektsekreterare

ALLT MATERIAL FRÅN SEMINARIERNA NU PÅ NÄTET!
Nu finns allt material från seminarierna Livspusslet och Kärlek. Omsorg.
Tårar. uppe på föreningen hemsida. Där hittar du även referat från seminarierna. Även i fortsättningen kommer vi att börjar lägga upp material från
olika evenemang där.
Du hittar materialet under fliken verksamhet på hemsidan eller genom att gå
direkt till:
http://sornas.kvinnoforbundet.fi/sve/material/
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