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Kryssningsintryck 20-22 september 2014 

 

Kvinnor i Europa, Finland, och Svenska kvinnors Europanätverk, Sverige 
 

Kvinnor i Europa föreningens första gemensamma kryssning med inbjudna 

SKEN (svenska kvinnors Europanätverk) 21-23.9.2013 var lyckad. Vid 

jubileumslunchen i Helsingfors deltog 9 av föreningens medlemmar och 10 

svenska gäster,  i kryssningen var 4 av den finska föreningens medlemmar med.  
 

Seminariet i Helsingfors, ombord på kryssningsfartyget Mariella, inleddes av 

Kristi Raik, forskare vid utrikespolitiska institutet i Finland 

Tema: EUs utrikespolitik   

Den europeiska utrikespolitiken fastlades som gemensam med Lissabomfördraget 

och har börjat fungera först när alla medlemsländerna bekräftat fördraget. Tidigare 

karaktäriserades Eus utåtriktade utrikespolitik av oenighet. Storbritannien och 

Frankrike fortsätter bedriva ”stormaktpolitik”. Tyskland saknar egen utrikespolitik. 

Med Catherine Ashton och Eus nya diplomatjänstgöring har EU börja få ett ansikte 

utåt. 

Inom EUs diplomatiska representationer roterar 1/3 nationella diplomater under 4 

år.  Frankrike leder, men även UK, medan Tyskland har färre traditioner av 

gemensamma representationer. När det gäller genusfrågor är Sverige och Finland 

föregångare med 40 % kvinnliga ambassadörer. 
 

De tre nordiska och tre baltiska utrikes-ministerierna håller kontakt trots olika 

säkerhetspolitiska lösningar. De tre baltiska länderna önskar främst ”EU value 

based integration”. Efter deras NATO-anslutning har de arbetat för att utveckla 

EUs östra dimension, politiken om ”eastern neighbourhood”.  I november håller 

Lithauen som är Eus ordförandeland en säkerhetspolitisk konferens. 

 

Ann-Jolin Gruene, integrationskoordinator vid Svenska arbetarinstitutet i 

Helsingfors  

Tema: migration och integration 

Kärlek, arbete och studier leder till invandring. Alla som stannar över 1 år i Finland 

är enligt lagen om integration invandrare: 3,6 % av befolkningen är invandrare 

(invandrare med finskt medborgarskap ingår ej). I fjol var nettoinvandringen 17430 

personer, kvotflyktingar 750 (höjs med 300 syriska år 2014).  Av 3129 

asylansökningar beviljades 553 och 1048 fick uppehållstillstånd. 
 

Det finländska jämställdhetsidealet kanske ej känns rätt för alla invandrare, men 

Finland upplevs som en möjlighet. I praktiken har män lättare att söka sig till 
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rådgivningstjänster, medan avsaknaden av deltidsarbete upplevs som problematiskt 

bland många kvinnor. Hur kunde arbetsgivarna i Finland, särskilt SMF, fås med i 

integrationspolitiken?  EUs charter för mångfald har utarbetats för detta syfte. 

Frågan är också om rättigheterna under EUs permanenta uppehållstillstånd borde 

utökas? Den fria rörligheten ger EUs medborgare rätt att röra sig i andra 

medlemsländer i 3 månader. Många väljer dock att stanna kvar efter denna tid. Om 

de ej registrerat sig har de t.ex. ej möjlighet att övernatta i kommunala härbärgen. 

Kommissionär Cecilia Malmström har föreslaget att EU borde  införa egna 

härbärgen, som stannat kvar.  
 

Satu Paasilehto, regeringsråd vid undervisningsministeriet och ordförande i 

Kvinnor i Europa, påminde om att unionsmedborgarskapet infördes efter 

Maastrichtfördraget 1992. Stadgan om de grundläggande rättigheterna blev 

bindande för alla Eus medlemsstater. Ca 11 miljoner medborgare har utnyttjat detta 

och bor i ett annat EU-land. De är berättigade till samma behandling som landets 

egna medborgare, bl.a rätten att jobba utan arbetstillstånd.  
  
Hur väl följer Eurostat med genderfrågor?  T.ex. den i 11 medlemsländer som 

tillämpade särbeskattningsmodellen ifrågasätts? Hur byggs pensionssystemet upp 

med tanke på kvinnors pensionsinbesparingar och möjligheter att förena arbets- och 

familjeliv? 
 

Inför valet till Europaparlamentet i maj 2013 kommer föreningen Kvinnor i Europa 

i Finland att sammanställa en översikt över de kvinnliga kandidaterna i Finland och 

ställa dem frågor hur de tänker driva jämställdhetsfrågor. Man kommer också att 

påminna om att Europaparlamentet år 2012 förutsatte att medlemsländerna 

framlägger förslag med både kvinnliga och manliga kandidater till kommissionärer. 
 

I Stockholm arrangerade SKEN ett gemensamt program med lunch i hemgården i 

Mäster Olofsgårdens café. Chefen för hemgårdens verksamhet Christel Schultz 

berättade om utbildning och socialt arbete för fattiga och nyinflyttade. SKEN är en 

av sjutton föreningar som medverkar i stiftelsen för hemgården. Elvy Svennerstål, 

vice ordförande i SKEN, ledamot i styrelsen för Kvinnolobbyn i Sverige och EWL 

deltog i programmet den 22 september.  
 

Söndagsseminariet inleddes av Caroline Matsson, konferensgeneral 

Tema  Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni 2014. Hon berättade att syftet är att 

följa upp FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 och de tolv beslut som då togs för att 

förbättra möjligheterna för den halva befolkning i världen som utgörs av kvinnor. 

Förhoppningen är att mobilisera kvinnor i Norden på samma sätt som under 
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Åbokonferensen 1994. Ledande kvinnor (dragplåster) är Elisabeth Rehn och 

Margot Wallström, som numera båda arbetar mot våld mot kvinnor i väpnade 

konflikter. Obs att man kan följa och påverka förberedelserna på www.nf2014.org. 

På denna hemsida kan man köpa biljetter till 4dagars konferensdeltagande 800 sek 

till och med tredje veckan i mars nästa år. Därefter ökar priset till 1000 sek. 

Ordförande i kvinnolobbyn Gertrud Åström var hedersgäst under lunchen och fick 

tillfälle träffa vår finsk-svenska kryssninggrupp. 
 

Outi Ojala-Seppanen, EU representationen i Stockholm ansvarig för bl a MR 

frågor 

Tema:Medborgaråret Vi uppmärksammade att det i år är 20 år sen 

Maastrichtfördraget genomfördes och ger EU-medborgarskapet en särskild 

ställning. SKEN bjöd på Jubileumstårta som avslutning. 
Se även fotografier tagna av Amila Konjhodzic som ligger på Facebooksidan SKEN 

och hemsidan www.svenskakvinnorseuropanaetverk.se  

 

Efter programmet vidtog många livliga diskussioner som bl a ledde till att vi: 
• Utbyter tankar om samarbete för att öka valdeltagandet inför valet till EP 
• Påminner om att också Europaparlamentet 2012 förutsätter att medlemsländerna 

föreslår både kvinnor och män som kandidater till kommissionärer 
• Utbyter förslag om samarbete inför Nordisk kvinnokonferens Malmö 12-15 juni 

2014 om  
a) mer uppmärksamhet kring beslut som tagits för jämställdhet mellan 

kvinnor och män i EU  
b) hur få mer uppmärksamhet för behovet av fler kvinnor i ledande ställning i 

myndigheter och näringsliv. Tidigare har vi i kvinnoorganisationerna arbetat 

för varannan damernas i politiska förtroendeuppdrag och jämställdhet vid 

offentliga anställningar. Vi fortsätter driva dessa frågor och kompletterar 

med nya frågor om kvinnors framsteg i myndigheter och näringsliv.  
• En projektansökan har inlämnats av SKEN till NIKK Nordiska ministerrådet 

(jäm) om samarbete med kvinnor i Finland och Litauen för gemensam 

monter och seminarium i Malmö. Ansökan gäller ett seminarium 90 minuter 

och en monter 4 dagar, samt kostnadstäckning och övernattning i Malmö tre 

nätter för tio deltagare från vardera tre länder. Inger Jägerhorn kom med 

idéer om hur vi kan märkas under nf2014 i Malmö. SKEN har tillsatt en 

arbetsgrupp under ledning av Gabi Winai för etablering av kontakter med 

intresserade inför Malmö. En rapport lämnas inför SKENs styrelsemöte 23 

oktober. 
• Undersöker EIGEs planer och ekonomisk statistik, samt utvecklar kontakter med 

kvinnoorganisationer i Litauen  

http://www.nf2014.org/
http://www.svenskakvinnorseuropanaetverk/

