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BILD: VAPPU TAIPALE

ILKKA TAIPALE: FÖR ATT BEKÄMPA NÖDEN I HEMLANDET
		
BEHÖVS POLITIK OCH HJÄLPANDE HÄNDER
FAMILJEPOLITIKEN står högt i
kurs i Finland, och mycket
har fåtts till stånd. Men
samtidigt har man inte
märkt – eller medvetet
låtit bli att märka – att det
pågår en ny global befolkningstrend både hos oss och på annat håll i
världen. Allt fler människor bor ensamma. Av
våra 2,5 miljoner hushåll är en miljon ensamboende. Deras liv underlättas
inte med familjepolitik. Det
behövs något annat.

I FINLAND får man inte diskriminera någon på
grund av ålder, kön, ursprung, ras eller sexuell
inriktning. Men i familjepolitikens namn får
man diskriminera de familjelösa. Nästa år
har det gått femtio år sedan professor Veronica Stolte-Heiskanen först skrev om temat
i artikeln Unohdettu vähemmistö – yksinäiset
perheettömät (En glömd minoritet – de ensamma familjelösa) i Katarina Eskolas pamflett
Miesten maailman nurjat lait (De ogina lagarna
i männens värld). Hela 60 år
har gått sedan man i stadsfullmäktige i Helsingfors ställde
Då vi firar det
spörsmålet, när man skall
råda bot på de ensamståendes
hundraåriga Finland,
bostadsproblem. Svaret var, så
måste vi komma ihåg
snart man har fått familjernas
att ett land byggs med
bostadsförhållanden i ordning.

BLAND DE ENSAMBOENDE finns
ungdomar som har flyttat
hemifrån. Men största delen av
de ensamboende är i arbetssolidaritet och inte med
för ålder. Singlar, frånskilda,
övergivna, hårt drabbade av
NÖDEN är ett lömskt socialt
girighet.
livet. Män i fyrtioårsåldern
fenomen. För att bekämpa den
bildar kärntruppen bland de
behövs politik, strukturer. Hur
ensamboende, liksom bland de
drabbar beskattningen de enbostadslösa. Allt fler åldringar bor ensamsamma, vilka förmåner går de miste om. Hur
ma. Änkeståndet skördar livskumpaner. En
kumuleras ojämlikheten inom hälsovården.
finländsk man dör fortfarande sex år tidigare
Det finns många problem att lösa. Våra politiän en kvinna född samma år.
ker har inte fått upp ögonen för de ensamboendes problem, det är så mycket roligare att
DE ENSAMBOENDE i vårt land är den nästfattigaste
tala om familjerna. Det har gjorts försök. För
gruppen inom EU, mer än en tredjedel lever
över tre år sedan föreslog Y-stiftelsen och det
under EU:s fattigdomsgräns. Bara i Bulgarien
finska förbundet för seniorservice Vanhus- ja
går det sämre.
lähimmäispalvelun liitto att regeringen skulle
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PÅ KOMMANDE

Finlands Emmausgrupper
på Åland 11-13.8
tillsätta en parlamentarisk kommitté för
att utreda de ensamboendes problem och
göra förslag till förbättringar. Man har
utövat påtryckning på ministrar, talat med
riksdagsledamöter, hittills utan resultat.

Emmaus Åland arrangerade i år en tre dagar
lång festival i anslutning till Kulturnatten i
Mariehamn. Samma veckoslut samlades
Emmaus Finlands styrelse i Mariehamn.
stod bl.a. workshoppar om redesign och stadsodling. Också på
den traditionella modevisningen fick man se
ReDesign.
PÅ FESTIVALPROGRAMMET

nöden behövs också förståelse och hjälpande händer. En människa är inte alltid sin egen lyckas smed.
Alkoholisterna och de mentalsjuka, de som
har handikappats vid födelsen eller under
livets gång är en del av oss. Alla familjer
har sina förlorare, hur mycket penningfurstar och salongslejon än hävdar, att en
människa borde klara sig ensam utan stöd
och uppmuntran av andra. Se er omkring.
Det finns mycket att göra i världen, det behövs mycket hjälp, och behovet bara ökar
ju hårdare våra attityder blir.
FÖR ATT BEKÄMPA

det hundraåriga Finland, måste
vi komma ihåg att ett land byggs med solidaritet och inte med girighet. Om vi väntar
på en dag, då vi är tillräckligt rika för att ta
alla med, kommer den dagen aldrig, inte
någonstans i världen. Vi har lyckats dela
knappheten, låt oss minnas det, då vi nu
har kommit såhär långt.
DÅ VI FIRAR

I BIBELN uppmanades vi en gång att lämna
de 99 vita lammen för att förbättre villkoren för det ena svarta fåret.

var temat aktivism. Sunniva
Drake höll en inspirerande föreläsning om sitt
arbete med asylsökande. Carmen Georghe från
organisationen E-Romnja berättade om föreningens viktiga arbete för att stärka romernas
resurser i Rumänien (www.facebook.com/ERomnja). Företrädare för tio olika organisationer
presenterade kort sin verksamhet och deltog
som avslutning på kvällen i ett publiksamtal
om aktivism. Men det var många som inte ville
kalla sig aktivist!
LÖRDAG 12.8

höll Emmaus Finland ett öppet
styrelsemöte. Också andra än styrelsemedlemmarna deltog i mötet, som behandlade bl.a.
följande ärenden:
PÅ SÖNDAGEN

–		Det skall göras en egen webbplats för
Emmaus Finland. Den görs av den person
som upprätthåller Emmaus Westerviks nya
webbplats.

EMMAUS NYHETER UTKOMMER OCKSÅ I FORTSÄTTNINGEN SOM TRYCKT . Det var meningen att under innevarande år
övergå till ett elektroniskt nyhetsbrev och småningom sluta trycka och posta Emmaus Nyheter. Efter att ha hört medlemmarna har vi i
informationsteamet tagit tillbaka beslutet. Tidningen utkommer också i fortsättningen som tryckt. Det lönar sig i alla fall att sända aktuell kontaktinformation till Anu Hyle på kansliet (toimisto@emmaushelsinki.fi), så hittar posten och i framtiden också nyhetsbrevet rätt.
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HÄNT

PÅ KOMMANDE

–		 Martha Hannus från Åland föreslås bli
nationell representant i styrelsen för
Emmaus Europa. Hon åker på höstens möte
tillsammans med Robert Jansson.
–		Man önskade få mera utbildning om
klimatförändringen och det ekologiska
fotspåret.

–		På träffen gavs information om gemensamma projekt, bl.a. om gruppen MARS i Togo,
som hade en deltagare på ett sommarläger
på Åland, och från Peru, varifrån en representant för Svalorna hade sänt en färsk
rapport.

Rekreationsdag
för de frivilliga

TE X T: UL L A H O Y E R
5

BILD: HEIKKI AHAVA
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På rekreationsdagen 5.6
besökte vi keramikfabriken
Arabias designmuseum och
bekantade oss under Bertels ledning med seniorhuset Loppukiri (Slutspurten)
på Arabiastranden som är
känt för sin starka sociala
samvaro. En läcker lunch
vid stranden av Gammelstadsforsen avslutade
dagen.

Berghäll
blommar
Världen i byn
27-28.5

15

BILD: HEIKKI AHAVA

BILD: HEIKKI AHAVA

Emmaus Helsingfors
deltog igen med ett
försäljnings- och informationsbord i festivalen
Världen i byn.

På våren köpte vi åt oss
själva ett stort tält som
vi tidigare har lånat ett
par gånger. Det egna
tältet restes första
gången under evenemanget Berghäll blommar
i Dallapéparken 20.5.

25

Mera pengar till understöd
Lånet i anknytning till utrymmena i Vallgård kan betalas bort i år. Det innebär att de medel
som hittills har gått till lånekostnader i fortsättningen kan ges som understöd. I början
av hösten gavs de frivilliga på båda loppmarknaden möjlighet att delta i en rådgivande
omröstning om nya ändamål för understöd.
4

50

100

Kommande
evenemang

22.11 kl 18.30 Historiekväll i Kepas utrymmen på Elimäkigatan 25-27.
Leena Nivanka berättar efter föreningens höstmöte om Emmaus första tider.
9.12 kl 15 Hela Emmaus Helsingfors gemensamma julfest i Vallgård.
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SAMARBETSPARTNER

EN ANNORLUNDA HEMTJÄNST
Var och en av oss vill leva som en
respekterad medlem av sitt samfund och
känna att hen behövs. Det räcker inte
med tak över huvudet och mat i skåpet.
Vi behöver också andra människor och
något som ger livet mening....
T EX T HELKA AHAVA | F O T O MA RIA DOROFTE

...Det är sorgligt och minst sagt besvärande att
det på gatorna i Helsingfors finns en växande
skara människor som saknar allt detta: tak
över huvudet, bröd i skåpet och en möjlighet
att känna att de behövs. Människor som skulle
ha mycket att ge, kunnande och erfarenhet,
men inte har möjlighet att göra bruk av dem.

Hristina Georgieva
Jag har kommit överens om att träffa Hristina
Georgieva vid Åggelby station klockan 8.50.
Jag är litet spänd på om hon har kunnat stiga
av tåget på rätt station. Jag kommer till stationen kvart före och där väntar hon redan och
vinklar glatt. Hristina har kommit för att städa
vårt hem. Vi har inget gemensamt språk, men
vi försöker förstå varandra med besläktade
språk. Jag förklarar på ryska och hon på bul6

gariska. Då vi dessutom tar händerna till hjälp
och blandar in litet engelska, lyckas vi förstå
förvånansvärt mycket, men ibland skakar vi på
huvudet och skrattar. Då man inte förstår, gör
man det bara inte!
Jag visar Hristina rummen och städredskapen och hon skrider raskt till verket. Ibland
bjuder jag något att äta och kaffe att dricka,
men hon äter inte just någonting och också
kaffet blir nästan orört. Det känns som om
hon inte skulle ge sig tid att sitta ner utan vill
göra arbetet färdigt. Fyratimmarsackordet
är klart på tre och en halv timme, hemmet
är skinande rent och Hristina ger sig iväg på
nästa uppdrag.
Hristina Georgieva hör hemma i byn Guljantsi i Bulgarien. Hon är 28 år gammal och
mor till fyra barn i åldern 4-12 år.
– Jag har nu varit i Finland i två månader.
Många i vår by talade om Finland. Jag hörde
att man här kan samla flaskor och burkar
och få litet pengar för dem. Kunskapen om
Finland spreds via djungeltelegrafen, berättar
Hristina.
– Då jag fick arbete som städare, var jag
först väldigt spänd, men jag har småningom
blivit säkrare. Det var fint att få jobb och jag
tycker om mitt arbete. Det är ännu litet svårt
med de latinska bokstäverna, eftersom jag
aldrig har studerat främmande språk. Jag har
bara positiva erfarenheter i Finland. Finländarna är goda människor och behandlar mig
väl! Åtminstone hittills har det varit trevligt

Åtminstone hittills har det varit trevligt att arbeta
tillsammans med finländarna, säger Hristina Georgieva
med tacksamhet.

att arbeta tillsammans med finländarna, säger
Hristina med tacksamhet.
Under de två första veckorna har Hristina
haft ett tiotal arbetsuppdrag. I huvudsak har
hon utfört vanlig hemstädning, golv, andra
ytor, kök och badrum. Kunderna har varit
nöjda med Hristinas raska tag och vänlighet
och med kvaliteten på arbetet.

Hur fick Hristina arbete?
Människor som inte har livsmöjligheter i sitt
hemland kommer till Finland för att arbeta
på gatorna, samla flaskor, sälja tidskriften Iso
Numero, tigga eller musicera. De söker inte

stora utkomster för sig själva utan sänder i
allmänhet sina små intäkter till sina barn, som
sköts av en farmor, mormor eller någon annan
släkting i hemlandet. De har inte rätt till
socialskydd eller hälsovård i Finland och står
utanför allt socialskydd också i hemlandet.
Hristina är just en sådan kvinna som står
utanför samhällets skyddsnät. I Helsingfors
sover hon i parker eller tillfälliga utrymmen
och sänder alla pengar som blir över till Bulgarien, till mormor som sköter hennes barn.
I höst hade Hristina tur. Hon anställdes av
arbetspoolen Keikkapooli som städare. Idag
är hemlösheten hennes mest akuta problem.
Efter att ha sovit en natt i en park kan hon
skynda till Hirundo, dagcentret för rörlig
befolkning och papperslösa, för att ta sig en
dusch och byta kläder innan hon far till en
kunds hem på ett städuppdrag.
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BILD: BORISLAV BORISOV

Maria Dorofte hjälper till att förena stadsbor som
behöver tjänster i vardagen och invandrare som behöver
arbete.

– Mitt framtidshopp är att få ett fast arbete
på heltid. Då kunde jag försörja min familj
bättre och bo tillsammans med dem hela
tiden, säger Hristina.

Vad är Keikkapooli?
Det är inte lätt för invandrare som behöver arbete och stadsbor som behöver tillfällig hjälp
i vardagen att finna varandra. För att lösa det
problemet grundades i maj på initiativ av Emmaus Helsingfors Osuuskunta Työtä ja toivoa
(Andelslaget Arbete och hopp). Andelslaget
driver arbetspoolen Keikkapooli, som sysselsätter romer från Bulgarien och Rumänien
och andra utsatta invandrare i första hand
med städarbete. Andelslaget syftar inte till
vinst och Emmaus Helsingfors avlönar Maria
Dorofte, som koordinerar Keikkapooli.
Maria Dorofte från Rumänien har avlagt
magisterexamen i personalförvaltning vid
8

universitetet i Bukarest och har i över fem år
arbetat med projekt som stöder integreringen
av invandrare och speciellt romer. Som arbetsgivare har hon haft bl.a. Helsingfors Diakonissanstalt. Maria upplever arbetet i Keikkapooli
utmanande och spännande.
– Det mest inspirerande i arbetet är att det
knyter samman människor i grannskapet och
invandrare som behöver arbete. Granntjänsterna innebär dialog, förståelse, att lyssna och
skapa förtroende. Jag vill göra de mänskliga
rättigheterna till verklighet i vardagen, säger
Maria.
Marias uppgift är att ta emot arbetsbeställningar, koordinera tidtabeller och underlätta
kommunikationen mellan kunden och städaren. Hon för ofta städaren till den första träffen
med kunden. Tjänsterna har prissatts så att
man kan betala alla lagstadgade avgifter och
att städarna får avtalsenliga löner. Kunderna
får hushållsavdrag för det de betalar.
Under de fem första verksamhetsmånaderna har fem personer fått arbetsuppdrag via
Keikkapooli. Man har haft sammanlagt 47
uppdrag, 154 arbetstimmar och 30 kunder, av
vilka 8 stadigvarande.
Enligt Maria har Keikkapooli lyckats med
att ge arbetsmöjligheter åt kvinnor i en ytterst
sårbar situation.
– De kvinnor som har arbetat i Keikkapooli
har mött infödda finländare, förståelsen har
ökat på ömse sidor och fördomar har övervunnits. Kvinnorna har också lärt sig nya
färdigheter och fått erfarenhet som kan vara
till nytta i framtiden både i Finland och på
annat håll, konstaterar Maria, då hon funderar
på vad Keikkapooli har åstadkommit under de
första månaderna.
– Den största utmaningen för Keikkapooli
är att arbetarna är bostadslösa och lever skilda

från sina barn. Vi skulle också behöva fler kunder och arbetstimmar, säger Maria till slut.
Nu har alltså vi emmausmänniskor också en
möjlighet att få hemmet städat och samtidigt
möta och hjälpa invandrare som har det allra
sämst ställt. Man kan också beställa andra
tjänster som inte förutsätter yrkeskunskap av
andelslaget. Det kan handla om t.ex. gårdsarbeten, att plocka bär och äpplen, att packa
ner och packa upp saker under en flyttning,
att hålla motionssällskap mm. Emmausmänniskorna kan också göra frivilligarbete inom
Keikkapooli. Det kan t.ex. handla om att följa
en arbetare till en ny kund eller hjälpa till att
lära sig de latinska bokstäverna.
finns på adressen: www.keikkapooli.wixsite.com/siivous

Samarbete med
Diakonissanstalten
har förhandlat om två
samarbetsprojekt med Helsingfors Diakonissanstalt.
Det första projektet handlar om att sysselsätta
romer och andra utsatta invandrare som kommer
till Finland. Keikkapooli är pilot för detta tvååriga
projekt och man söker finansiering från Europeiska
socialfonden. Projektet innehåller bl.a. utbildning av
städarna, informationsmaterial och koordinatorns
lön. Ett mål är att Keikkapooli skall kunna verka
utan utomstående ekonomiskt stöd då projektet har
avslutats.

EMMAUS HELSINGFORS

MERA INFORMATION OM KEIKKAPOOLI

Kunderna har varit nöjda med Hristinas raska tag och
vänlighet och med kvaliteten på arbetet.

DET ANDRA PROJEKTET handlar om att stöda romerna
i Bulgarien i deras egen hemmiljö. Bulgarien är
det fattigaste landet i EU och kämpar med många
problem. Med alla sina brister gav det socialistiska
systemet möjlighet till gratis skolgång, hälsovård
och arbete åt alla. Då man övergick till kapitalismen
upplöstes säkerhetsnätet i det gamla systemet. Idag
finns det i Bulgarien rika, som det går verkligt bra
för, och mycket fattiga, som inte har råd till hälsovård, skolgång eller drägligt boende.
BLAND DE FATTIGA har romerna det allra sämst
ställt. Till denna etniska minoritet hör i Bulgarien
300.000-400.000 människor. De flesta av dem har
gått mycket litet i skola, bor i undermåliga bostäder
och lider av dålig hälsa. Stambefolkningen skyr och
föraktar dem. Allt detta gör att de har svårt att få
arbete.

som kommer till Finland från Bulgarien bor i samma by Guljantsi som Hristina Georgieva. Emmaus Helsingfors och Helsingfors Diakonissanstalt planerar ett samarbetsprojekt i Guljantsi för
att stöda romska kvinnor i byn och hjälpa dem att
försörja sig i hembyn. Diakonissanstalten har redan
ett motsvarande fadderprojekt i Rumänien.

MÅNGA ROMER
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EMMAUS INTERNATIONAL

Emmaus Salon Paris
24-25.6.2017
DELTAGARE: Pola Stenberg, Rekia Lambiod, Jatta Saloranta, Alex Read och Anu Lähde

V

i var en grupp på fem personer från
Emmaus Helsingfors som deltog i
den berömda årliga loppmarknaden
i Paris. Över 2000 emmausmänniskor från
olika håll i Europa deltog i evenemanget. Det
hölls i ett väldigt mässcentrum och var indelat
i avdelningar och Emmausgruppsvis. Det
fanns avdelningar av alla de slag: kläder, skor,
böcker, möbler, cyklar, musik, antik osv. Dessutom hade en dal av varorna ställts fram enligt
teman, som t.ex. olika saker i ljusrött eller

orange. På området fanns också plättförsäljning, ett café, frakttjänst, gatukonst, tal och
diskussioner, en toningsverkstad, tatuering
och ballonförsäljning. Det var roligt att se hur
en lång rad av människor med hästbollar ofta
sprang förbi vårt bord.
Lördagen var reserverad för att ställa fram
sakerna. Det tog inte lång tid för oss, eftersom
vi bara hade med oss saker i kappsäckar. Alla
andra Emmausgrupper hade kommit på plats
med egna lastbilar. Resten av dagen använde
vi till att hjälpa andra grupper att packa upp
sina varor och bekanta oss med andra. Det
var jätteroligt, fast vi inte alltid hade något gemensamt språk! På kvällen hölls en gemensam
piknik, där varje grupp bjöd på något att äta.
Försäljningen började på söndag kl 9.30,
men redan en timme före öppningen köade
människor utanför området. Temat för vårt
försäljningsbord var Marimekko och dessutom
sålde vi muminprodukter och smycken. Vi fick

mycket tack för våra produkter under dagens
lopp och redan den första timmen köpte
människor hela kassar med saker. Förmiddagen var verkligt livlig men vi hade mycket
att göra hela tiden. Lyckligtvis hade vi med
oss Rekia som talar franska och kunde hjälpa
kunderna.
Ett roligt missförstånd uppstod då en kvinna frågade något om ålder i anknytning till
en mumintröja. Alex trodde att hon frågade
hur länge mumintrollen hade funnits till och
han svarade, kanske 100 år. I själva verket
frågade kvinnan för vilken ålders barn tröjan
passade .
Vår försäljning inbringade nästan 1500 €.
Intäkterna för hela evenemanget var 465 000 €

Rekia Lambiod och Jatta Saloranta bakom Emmaus
Helsingfors försäljningsbord I Paris.
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Pola Stenberg och Anu Lähde fick sällskap vid försäljningsbordet.

(13 500 kunder). Efter avdragna kostnader gavs
pengarna till solidaritetsprojekt som Emmaus
International hade kommit överens om i
förväg.
Ett stort tack går till de Emmausorgani
sationer som arrangerade evenemanget.
Allt var välordnat och gick enligt planerna.
Det var som helhet en trevlig och positiv
upplevelse att vara med. Man kände starkt
att vi inom Emmaus hör samman och drar
åt samma håll. Vi är olika som grupper, men
vi arbetar för samma värden och vi kände att
vi är medlemmar i en stor Emmausfamilj.
Rekommenderas varmt!
TEXT: ANU LÄHDE | FOTO: ALEX READ

11

ACTIVISTS
FOR CHANGE
Emmaus är en möjlighet för olika människor av olika
ålder att enligt egen kraft och förmåga utföra ett
meningsfullt arbete för en mer jämlik värld.

Emmaus Helsingfors rf:s höstmöte
TID: Onsdagen den 22. november 2017 kl 17.30
PLATS: Kepa, Elimägatan 25–27, Helsingfors

Föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare / rösträknare för mötet
Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Godkännande av föredragningslistan
Godkännande av verksamhetsplan och budget
för år 2018.
Styrelsens förslag, på finska, kan avhämtas på
båda loppmarknaderna, beställas från Emmaus
kontor tel 045 1388 673 eller läsas på webben:
https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdlzP2K7NJEi_IB1Ab

7. Fastställande av medlemsavgift för år 2018
8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar.
Valberedningsgruppen tar emot förslag:
Eeva-Sisko Veikkola t. 050 526 2917
Aino Sarje t. 045 602 5019
Ulla Hoyer t. 040 760 7325
9. Val av revisor och två revisorssuppleanter
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

Vi bjuder på kaffe/te samt salt/sött.
Välkommen
Emmaus Helsingfors styrelse

Efter mötet berättar
Leena Nivanka om Emmaus Helsingfors
historien om de första år.
OBS! Om du inte ännu har betalat medlemsavgiften för år 2017, kan du göra det
nu till vårt konto: FI17 5780 1020 0039 04,
referens: 11112.
Medlemsavgiften är 5-100 euro enligt
eget val.

