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JULEN ÄR ÄVEN EN TID FÖR ATT TÄNKA PÅ DE SOM HAR DET SVÅRT

Jag brukar ogilla att julen trugas på mig redan i novem-
ber då butikerna direkt efter farsdag börjar pynta i rött, 
grönt och guld. För mig kunde man gärna vänta till början 
av december. Trots detta tänkte jag ändå lyfta fram den 
kommande julen, trots att vi som sagt bara är i november 
än så länge.

Julen handlar för de flesta om trevlig samvaro med familj 
och presenter till nära och kära. Men julen är även en 
tid för att tänka på alla de som kanske inte har råd med 
presenter och som har det svårt att klarar sig i en allt 
hårdare värld. Den ekonomiska situationen har gjort att 
allt fler är utan arbete och i höst började fattigdomen igen 
öka i Finland efter att länge ha varit på nedgång. Nu är var 
tionde finländare fattig enligt en undersökning gjord vid 
Åbo Universitet.

Även antal fattiga i andra länder lär öka. FN:s klimatpan-
el varnar för att en ökad uppvärmning kommer att öka 
fattigdomen, speciellt bland kvinnorna i utvecklingslän-
derna. Om skördarna allt oftare slår fel, på grund av till 
exempel torka, är det kvinnorna som får det allt svårare 
att försörja sina familjer. Detta betyder att biståndsar-
betet nu skulle vara viktigare än någonsin för att hjälpa 
alla som är beroende av jordbruk att anpassa sig till de 
kommande förändringarna, för få tror att människan 
verkligen hinner minska utsläppen av växthusgaser i tid. 
Istället gick regeringen och sänkte de summor som läggs 
på biståndsarbetet med 200 miljoner från och med 2016. 

Listan är lång över alla de som har det svårt både i         
Finland och i andra länder. Därför skulle jag vilja uppma-
na alla att i år kanske ägna alla dessa personer en tanke i 
era julklappsinköp. Köp gärna ekologiskt, finns en massa 
alternativ om man bara söker lite. Samtidigt kan man till 
exempel bra ge någon form av donation till ett välgörande 
ändamål istället för att köpa något till någon som redan 
har allt. 

I år går Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs donation, som 
årligen görs istället för att skicka julkort, till Kos-Direkt 
Hjälp, som är grundat av Britta Lindblom, och arbetar 
med att dela ut basförnödenheter bland flyktingarnas 
som kommer till Kos. 

God jul på er alla och sprida gärna lite julglädje bland alla 
som behöver det!

Elin Andersson,       
Projektsekreterare

.  
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Vinnare av kampanjen den Bästa barnvänligaste platsen i 
Helsingfors publiceras 20.11 på Barnkonventionens dag

Tack för alla bidrag vi fått in till kampanjen om att hitta det barnvänligaste stället i Helsingfors.  Vi fick 
in en massa spännande och annorlunda förslag.

Vinnaren publiceras fredagen 20.11 på luckan.fi/barnvanligtstalle.

Innan dess kan ni även läsa  Jeanette Öhmans text om kampanjen på hennes blogg med rubriken  
Älsklingsplatser för hela familjen i Helsingfors.

Vi hoppas med arrangörerna Luckan, Ung Martha och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs att ni hade 
många roliga diskussioner med ert/era barn eller barnbarn!
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ONSDAG 25.11.2015 KL. 15-17
KAMPANJEN LJUS, INTE VÅLD
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs deltar 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. Från och med kl. 15-17 kan alla medlemmar som vill delta komma till Tre Smeder och dela ut ljusen så länge 
de räcker.  Efter evenemanget bjuds det på en glögg på Pastor på Skillnadsgatan 4. 
Anmäl ditt deltagande till projektsekreteraren (uppgifter på första sidan) senast den 23.11.

ONSDAG 25.11.2015 KL. 19  (Anmälan har gått ut)

TEATER: FRU CATHARINA BOJE OCH HENNES DÖTTRAR
Plats: Svenska Teatern Scene Amos, ingång från vänstra sidan vid Stockmann.

Kom ihåg att betala din biljett på 15 euro till konto FI3240555452327492 om du inte ännu har gjort det.    
Projektsekreterare Elin (har en ljusröd skarf på sig) är på plats en halvtimme innan  föreställningen börjar vid ingången 
på vänstra sidan och delar ut biljetterna.

TORSDAG 10.12.2015 KL. 16-18

JULFEST
Den traditionella julfesten ordnas igen på Paviljongen, Estnäsgatan 12 c 29 00170 Helsingfors. Det utlo-
vas julsånger, glögg, tilltugg och trevlig samvaro. Anmäl dig till festen till projektsekreteraren senast den 
1.12. Meddela även samtidigt om eventuella allergier eller specialdieter Välkomna!

LÖRDAG 21.11.2015 KL. 15.15-16.30
FEMINISTISKT FORUM

Plats: Arbis, Dagmarsgatan 3 , rum 42
Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar diskussionen:

Welcome to Finland? 
Integration ur ett jämställdhetsperspektiv
Diskussion om och med invandrarkvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv med forskaren Sirpa Wrede, invandrarkoor-
dinator Ann-Jolin Grüne och Fardwosa Barale, barnmorska. Som moderator fungerar Svenska Kvinnoförbundets vice 
ordförande, invandrare, Tanja Ljungqvist. Hur ser integrationen ut idag, är den genussensitiv? Vad fungerar och vad 
borde förbättras?

TORSDAG 11.2.2016 KL. 17-19

TILLGÄNGLIG KULTUR I VARDAGEN
Tillgänglig kultur? Vad betyder det och hur formar det möjligheterna till konst- och kulturupplevelser? Hur planerar en 
barnteater för att underlätta upplevelsen? En förälders tankar om möjligheterna. Kom med och lyssna samt diskutera 
hur vi gör möjligheterna enklare och mer självklara.

Diskussion med bl.a. Sune Huldin från Finlands Svenska Synskadade, om förälderns synvinkel
då föräldern har en funktionsnedsättning, Monica Björkell-Ruhl, förälder till ett barn med grov funktionsnedsättning. 
Veikko Kunnas (avdelningschef på Helsingfors kulturcentrals kulturpolitiska avdelning) och Paul Olin (Unga Teaterns 
nya konstnärliga chef). 

Diskussionerna leds av Zusan Söderman och Larrie Griffis, barnkulturproducenter på Luckan 
och Elin Andersson, projektsekreterare vid Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Efteråt finns 
det plats för öppen diskussion.

Det bjuds även på tilltugg och mingel. 

Plats: Luckan Nya Verandan på Georgsgatan 31
Anmälningar till info.sornas@kvinnoforbundet.fi eller per telefon 050 538 1594. 

Det kommer att ordnas med barnvakter, som även är vana att arbeta med barn med olika funktionsnedsättningar, för alla 
som behöver det från Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf . Barnvakterna kommer att vara på Lilla Luckan under semi-
nariet som ligger på andra sidan vägen på Simonsgatan 9. Om du behöver barnvakt hoppas vi att du anmäler ditt deltagande 
i god tid, helst två veckor innan seminariet.


