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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Gott Nytt År, kära medlemmar!

Jag känner som ordförande för Svenska   
Kvinnoförbundet i Sörnäs stor tillförsikt inför att 
2018 ska bli ett ännu bättre år för oss kvinnor, än 
det som vi just har lämnat bakom oss. Detta fastän 
det är skralt med kvinnliga presidentkandidater 
och vår egen kandidat, Nils Torvalds, kallar sig inte 
feminist. I vårt medlemsblad kan du läsa om hans 
tankar kring global jämställdhet. Där finns ännu 
mycket att göra, såsom också i Finland. Ändå  
känner jag tillförsikt.

Facebook-kampanjerna #metoo och Svensk- 
finlands motsvarighet #dammenbrister har visat 
vilken otrolig kraft det finns i oss kvinnor, när vi 
jobbar tillsammans. Manifestationen av   
offerskildringar på Lilla Teatern i december   
sponsorerades därför bland annat av   
Kvinnoförbundet i Sörnäs. Det kändes viktigt att 
också vår lilla förening var med på ett hörn. 

Det är bara tillsammans som vi kan göra   
orättvisor mot kvinnor så synliga, att beslutsfattare 
inte längre täcks sopa dem under mattan. 

Gemensamma feministiska aktioner av sådant 
slag har varit ganska tunnsådda under många år. 
Feminister har hellre jobbat i sina egna   
ankdammar, framom att söka gemensamma 
nämnare i kampen för en mera jämställd värld. En 
gemensam nämnare är faktiskt kvinnokroppen, 
helt oavsett könsidentitet eller sexuella   

tillhörighet. Kvinnokroppen har också rätt till 
integritet. Det borde vara en självklarhet. Det kan 
vi alla inskärpa i vår närmiljö, genom   
Kvinnoförbundet i Sörnäs, samt via våra    
beslutsfattare lokalt, nationellt och globalt. 

Ett annat sätt är att motionera till Svenska   
Kvinnoförbundets årsmöte, som i år hålls 24–25.3 
i Åbo. En av våra motioner handlar faktiskt om 
kvinnokroppen, om att bredda åldersgränsen för 
screening av bröstcancer. De andra gäller mera 
statliga pengar till utbildning av myndigheter 
kring hedersrelaterat våld, att ge kvinnor som är 
egenföretagare samma rätt till ersättning för sina 
familjeledigheter som andra kvinnor har och sist 
men inte minst, att ge 
lokalavdelningarna rätt 
att utse suppleanter 
till Kvinnoförbundets 
årsmöte. 

Vårt eget årsmöte  
infaller 27.2.2018  
klockan 17:30 på  
Paviljonen.   
Välkomna!

Mona Rautelin,   
ordförande Svenska  
Kvinnoförbundet i  
Sörnäs
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SVENSKA    KVINNO FÖRBUNDET

Babycafeét på LillaLuackan har öppet 
igen alla onsdagar kl 11.30-14.00 från 
och med den 17.1.2018. 

Det bjuds på smått tilltugg, program 
och föreläsningar på barnens vilkor.  
För mera information gå med i face-
bookgruppen LillaLauckans familje-
caféer eller kontakta projekt-  
sekreteraren.
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GÄSTKOLUMN

Utrikespolitik, feminism och jämställdhet

Liksom all politik så har också finländsk utrikespolitik många olika dimensioner.  
Genom det hela löper som en röd tråd jämställdhet och mänskliga rättigheter. Finland 
har för det mesta fört fram de här frågorna på internationella fora, men det finns  
ganska mycket att förbättra, förstärka och försvara. De ståndpunkter som särskilt har 
lyfts fram är kvinnors, flickors och ursprungsbefolkningars rättigheter, försvar av   
minoriteter, ekonomiska och sociala rättigheter samt samarbete inom medborgar- 
samhället. Finland har för det mesta försökt arbeta målmedvetet och långsiktigt för att 
hålla de här frågorna på dagordningen.

Finlands ståndpunkter liknar i mångt och mycket Sveriges. Och även om vi väldigt långt 
talar om samma saker, så använder vårt kära grannland i väst en helt annan retorik. Den 
svenska utrikespolitiken går sedan tre år tillbaka under epitetet feministisk. Att man 
som land idkar utrikespolitik som i alla dimensioner tar upp jämställdhetsaspekten är  
beundransvärt och något som jag starkt förespråkar.  

Sveriges utrikesminister Margot Wallström sade tidigare i år under publiceringstillfället 
av en rapport som utvärderar hur väl den svenska feministiska utrikespolitiken lyckats, 
att resan inte varit friktionsfri men att Sverige på många sätt har lyckats med politiken. 
Och samtidigt får en feministisk utrikespolitik en allt viktigare roll på grund av den  
negativa utveckling som världen nu upplever visavi jämställdhet. Anmärkningsvärt 
är att svenskarna lyckats med att föra in jämställdhetsaspekten i Parisavtalet vad gäller  
klimatfrågor och dessutom säkrat en plats i FN:s säkerhetsråd. Mera av dessa exempel 
hittas i det svenska Utrikesdepartementets publikation ”Sveriges feministiska   
utrikespolitik: Exempel på tre års genomförande” 

Sverige spelar alltså i en lite högre division än Finland i internationell politik. De visar 
mera initiativkraft och får därmed också erkännande. Finland har å sin sida har gått en 
lite annan väg i sin utrikespolitik. Under hela efterkrigstiden har det varit vårt  

problematiska förhållande till Ryssland, som har 
bestämt vår dagordning. Finland borde just därför 
befria sig från gammal belastning och inte längre 
tvivla på var i världen vi egentligen finns. En gång för 
alla borde vi nu visa att vi hör till väst. Tillsammans 
med de övriga nordiska länderna har v en stor uppgift 
i att arbeta vidare för ett tryggare och mera jämställt 
Europa. Samtidigt måste vi bistå kvinnor i krishärdar 
ute i världen och ge dem en chans att vara den stabili- 
serande och fredsbevarande kraften. För att skapa en 
hållbar fred är det klokt att inkludera också den andra 
halvan av befolkningen. Genom att höja biståndet kan 
vi bidra till att ge Afrika en möjlighet till en bättre  
självförsörjning och en stabilare framtid. Det Margot  
Wallström kallade en feministisk utrikespolitik skapar  
förutsättningar för en jämställd värld.

 Nils Torvalds, Presidentvalskandidat och Europaparlamentariker
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Lördag 20.1.2018 kl. 13.00 Teaterbesök Mördarens apa
Mördarens apa är en blandning av klassiskt äventyr, modern saga och   
nervkittlande thriller. Med många skratt på vägen. Boken Mördarens apa har fått 
Augustpriset 2014 och Nordiska rådets pris för bästa barn- och ungdomsbok 2015.
Jakten på rättvisa börjar i Lissabons hamnkvarter. Sjömannen Koskela är anhållen 
och hans bästa vän Sally Jones är efterlyst. Sally vet att Koskela är oskyldig. 

Men hur skall en apa kunna bevisa det? För Sally Jones är en apa. En apa som snart 
kastas ut på fantastiska äventyr. Åldersrekommendation: 7-13 år. Längd 2 h (inkl. paus).

Plats: Teater Virus, Medelhavsgatan 14 på Busholmen i Helsingfors, producent är Unga Teatern.
Pris: 10 euro. Alla medlemmar får ta en avec per person. Boka din och en eventuell avecs  
biljett senast den 16.1 av projektsekreteraren (uppgifter nedan). Biljetterna skall betalas in före 
föreställningen till Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs konto FI32 4055 5452 3274 92. 

Tisdag 30.1.2018 kl. 17.00 En värdig död?

I och med debatten om godkännande av eutanasi i Finland 
ordnar Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs en diskussion om
livets slutskede och en värdig död tillsammans med 
Författaren Ulrika Hästbacka, som utkommit med 
boken På tal om döden, eller när cirklarna sluts, och 
riksdagsledamot Eva Biuadet, som informerar oss om hur 
diskussionen gått i riksdagen. Det diskuteras både eutanasi,
men även vårt  förhållningssätt till döden överlag 
Det bjuds på tilltugg.

Plats: Café och rosteriet Johan & Nyström (vån 2) på 
Kanalkajen 7C-D, Skatudden, Helsingfors
Begränsat antal platser!
Anmälan till projektsekreteraren (uppgifter nedan) 
senast den 23.1.2017

Lördag 3.3.2018 kl. 11-15.00 Barnfest på Annegården

Lördagen den 3.3.2018 arrangeras en tillgänglig fest för alla barn kl. 11-15 på 
Annegården, Annegatan 30. Under dagen erbjuds flera konst- och kulturverk-
städer, teaterföreställningar, sinnesupplevelser, glad gemenskap och mycket 
mera. 

Festen arrangeras av ett tjugotal olika organisationer. Svenska   
Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar tillsammans med Regnbågsankan en sago-
stund med genusmedvetna barnböcker tillsammans med en dragqueen vid 
en mysig filt. På filten finns också sköna och fina saker som de allra minsta kan 
gilla. Hela festens program hittas på luckan.fi.

Tisadag 20.3.2018 kl. 17.30 Smarta Kvinnor del 3. Kan du skatteplanera?

Har du koll på hur du ska gå till väga då det gäller arvs- och gåvoskatten. 
Smarta kvinnor del 1 tangerade detta kort, men nu får du en djupdykning 
i ämnet. I mars dimper dessutom skatteverkets beslut från den gånga året 
ner i postlådan. Vet du hur du ska deklarera och kanske spara in en slant? 
Föreläsare är advokat Harriet Rydberg. 

Plats Tekniskas salar, vån 6 Eriksgatan 2, Helsingfors
Anmälan till projektsekreteraren seast den 13.3.2018 

KALENDER


