MEDLEMSBREV 5|2017
EN FULLSPÄCKAD HÖST MED FEMINISTISKT PROGRAM
Bästa medlem,
Hoppas du har haft en skön sommar och är fulla av
energi inför hösten. Den kommande vintern behöver
vi inte ännu tänka på, inte heller på lanskapsvalet som
blev uppskjutet till hösten 2018.
Händelserna i Åbo i augusti visar att terroristiskt våld
är verklighet också i Finland. Särskilt utsatta för hot
och våld är invandrarkvinnor. De lever i en patriarkal
kultur, där våld och förtryck av kvinnor tenderar bli
betraktat som legitimt, rätt och riktigt. Vi ordnar i
september ett seminarium om hedersrelaterat våld
och förtryck tillsammans med Svenska 			
Kvinnoförbundet, då vi diskuterar hur dylikt kan
förhindras.
Trots rätten till olika familjeledigheter, har det blivit
allt tuffare att kombinera arbete och familj. Det
syns i födslosiffrorna och har föranlett några plumpa
politiska utspel om kvinnornas förlossningstalkon. I
oktober ordnar vi två föreläsningar i familjejuridik och
privat ekonomi som likaså spelar en roll bakom den
sjunkande nativiteten.

I oktober ordnar vi en kurs i feministiskt självförsvar,
som ska stärka kvinnors självförtroende och lust att
ta plats. Dessutom planerar vi att hålla en workshop
kring kropps- och maktspråk under Feministiskt
forum, där kroppen är huvudtemat i år. Mera information om den workhopen får ni i nästa medlemsbrev.
Vi hoppas att många av er har möjligt att delta. Senare
i höst ska det bli ett teaterbesök eller ett museibesök.
Ni får gärna föreslå vad ni skulle vilja se eller uppleva i
trista november. I planerna finns också att starta upp
en självgående diskussionsgrupp för våra medlemmar,
där olika samhällsfrågor kan diskuteras mera ingående
utan andra krav än att temat är intressant, platsen för
träffarna trevlig och tilltugget inbjudande.
Mera info om detta följer i nästa medlemsbrev. Tills
dess få jag önska er en riktigt skön fortsättning på
hösten.

Mona Rautelin, ordförande
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
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Babycaféet i
LillaLuckan
Babycafeét i LillaLuckan är
öppet igen alla onsdagar kl.
11.30-14.00. LillaLuckan är
beläget i Forums köpcenter.
Gå med i facebookgruppen
LillaLuckans familjecaféer
för mera information om
höstens
program.
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KALENDER
MÅNDAG 25.9 SEMINARIET HEDERSKULTUR OCH HEDERSFÖRTRYCK
- Nora Adin, Institutet mot Hedersförtryck, Sverige, som föreläser om hedersvåld,
sina egna erfarenheter av detta och mekanismerna bakom hedersvåldet
- Natalie Gerbert, verksamhetsledare för resurscentret för invandrarkvinnor
Monika (Monika-Naiset)
- Johanna Latvala, Förbundet för mänskliga rättigheter, som fungerade som ansvarig
för utredningen Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä
väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa från 2016
- Journalisten Jeanette Björkqvist fungera som moderator
Vi bjuder under pausen på smått tilltugg och dryck.
Seminariet ordnas på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors.
Anmäl dig senast 20.9 via följande Lyyti-länk: https://www.lyyti.fi/reg/Svenska_Kvinnoforbundets_seminarium_om_hedersvald_9047
Eller till elin@kvinnoforbundet.fi eller per telefon 050 5381594
Arrangörer: Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

FÖRELÄSNINGSSERIEN SMARTA KVINNOR DEL 1 OCH 2:
Riktar sig till dig som oberoende ålder, livskede eller familjesituation vill lära dig mera om vardagsjuridik och
privat ekonomi på en grundläggande nivå. Ingen förhandskunskap krävs. Du kan anmäla dig till båda eller bara
den ena föreläsningen.
Arrangör: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

TORSDAG 5.10 Del 1: Har du koll på vardagsjuridiken?
Tekniskas Salar på Eriksgatan 2 vån 6.

Det lönar sig att kunna grunderna i familjejuridik. Vet du vad skillnaden är mellan
ett samboförhållande och ett äktenskap rent juridiskt? Lönar det sig att göra
äktenskapsförord? Vilken juridik ligger till grund för föräldraskapet. Kom och lär
dig mer om familjejuridik och annan nyttig vardagsjuridik för livets alla skeden.
När du minst anar det kommer det till nytta.
Föreläsare är Harriet Rydberg, advokat vid Procopé & Hornborg.
After work tilltugg med vinservering fr.o.m kl. 17.30. Föreläsning och diskussion kl. 18–19.30.
Anmälan senast 28.9 på https://www.lyyti.fi/reg/smartakvinnor
eller till elin@kvinnoforbundet.fi eller per telefon 050 5381594.

TISDAG 24.10 Del 2: Sätt fart på din privatekonomi!
Tekniskas Salar på Eriksgatan 2 vån 6.

Vill du lära dig mera om aktiesparande, fondsparande och skatteplanering. Oberoende om du är en småsparare
eller har större planer för framtiden är det här något för dig.
Föreläsare är Harriet Rydberg, advokat vid Procopé & Hornborg och Bianca Renlund, Private banker vid Aktia.
After work tilltugg med vinservering fr.o.m. kl. 17.30. Föreläsning och diskussion kl. 18–20.00.
Anmälan senast 17.10 på https://www.lyyti.fi/reg/smartakvinnor
eller till elin@kvinnoforbundet.fi eller per telefon 050 5381594.

FREDAG 13.10 KL. 17-21 OCH LÖRDAG 14.10 KL. 9-16 VECKOSLUTSKURS I
FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
Hörnet, Simonsgatan 8 A, 7 vån.

Feministiskt självförsvar bygger på kvinnors erfarenheter och utgår från kvinnors vardag.
Försvaret handlar om ett mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar. Träningarna består av rollspel, diskussioner,
lekar och teknikträning. De olika delarna i träningen är anpassade till alla, oberoende av ålder och fysik
kondition.
Målgrupp: Du som är över 18 år och identifierar dig eller bemöts som kvinna.
Pris: 25 euro. I priset ingår kursen samt en större och en mindre måltid både fredag och lördag.
Anmälan till elin@kvinnoförbundet.fi eller per telefon 050 5381594 från och med den 18.9.2017 kl. 10.00.
Begränsat antal platser.
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