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ULF SÄRS

Fattigdom – och rikedom
ch jag vandrar ofta
ner, invandrarmottagande och bistånd. Därför
omkring i huvudstadsregioutsätts de fattiga för ytterligare nedskärningar.
nen. Det lär oss mycket om
Det sägs att kakan måste växa, för att vi skall
tillståndet i riket.
kunna dela den. Men vi har mer att fördela än
Vi ser nya stadsdelar med
någonsin. Det stora slöseriet i vårt land är den
lyxbostäder, terräng- och
rika majoritetens överflödskonsumtion. Vi får
sportbilar på gårdarna och
aldrig tillräckligt att dela med de fattiga, om vi
yachter vid kolometerlånga ”småbåtshamnar”.
inte får höja de rikas skatter.
Vi ser köpcentra och specialbutiker fyllda med
Vi behöver en politik som är inställd på att
dyra statusprylar. Vi ser ringlande köer av vantrygga de fattigas rätt till liv, mat, kläder, boliga finländare på flygfältet på väg till södern.
stad, hälsovård och skolgång, inte tillväxten
Men vi ser också brödköer, hemlösa tiggare,
och de rikas överflöd. Men vi kan inte ställa krav
höghus som håller på att förslummas, ölkrogar
på en sådan politik, om vi inte själva är beredda
där långtidsarbetslösa och pensionärer fördriatt leva enkelt och hållbart.
ver sin tid, torg där unga invandrare och missEmmausrörelsens grundare Abbé Pierre frågbrukare drar omkring.
ar i boken Veljeys (Broderskap)
Jag skulle skriva om fattigom vi likgiltigt kan följa med
dom. Men man kan inte tala
när hela folkgrupper blir fatVi måste dela
om fattigdomen utan att också
tigare och fattigare. Och han
både arbetet och
tala om rikedomen. Rikedosvarar att vi idag, när världen
välståndet.
men är ett lika stort problem
har blivit en gemensam by,
som fattigdomen, så länge den
måste dela både arbetet och
inte fördelas mellan alla.
välståndet.
Fattigdomen i världen beror i hög grad på att
Emmausrörelsen bygger på att rika, som blitio procent av jordens befolkning äger 85 provit medvetna om sina privilegier, tillsammans
cent av jordens tillgångar. Största delen av finmed fattiga arbetar för att avhjälpa fattigdomen
ländarna tillhör de tio procenten.
och dess orsaker. I övertygelse om att alla blir
Under detta årtusende har inkomstklyftorna
hjälpta av samarbetet.
vuxit också i Finland. Majoriteten av befolk”Jorden skall brukas av alla gemensamt, den
ningen, inte bara de allra rikaste, har ökat sitt
känner inga rika, bara fattiga som den föder. Det är
välstånd på bekostnad av allt fler fattiga.
inte av ditt goda som du ger åt den fattige, det är en
Det sägs att vårt land lever över sina tillgångdel av hans eget som du ger tillbaka”, sade redan
ar. Att vi inte har råd med våra sociala förmåbiskop Ambrosius i Milano på 300-talet.
MIN FRU ATTI

H LS NGFORS
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HÄNT OCH PÅ KOMMANDE
Världen i byn
Sista veckoslutet i maj tog festivalen Världen i byn över
Kajsaniemiparken och Järnvägsstationen i Helsingfors.
Festivalen, som firade 20-årsjubileum, besöktes av
cirka 77 000 människor. Det med undantag för några
regnskurar soliga vädret höll festivalgästerna på gott
humör. Huvudarrangören för festivalen, Kepa, inbjuder
sina över 300 medlemsorganisationer att presentera sin
verksamhet. Emmaus Helsingfors deltog som vanligt i
evenemanget tillsammans med Svalorna.

40 år professionell
familjeomsorg i Karislojo
I Sarios Kvarn i Karislojo firade man 18.7 familjehemmets 40-årsjubileum. Samtidigt utgavs
förenigen Toivo ja Rauhas historik Kaikki kotona
Toivossa ja Rauhassa (Alla hemma i Toivo ja
Rauha). Sarios och Ojalas familjehem och deras
stödförening Toivo ja Rauha har varit samarbetspartner till Emmaus Helsingfors under hela
40-årstiden. Vi framför våra varma gratulationer
och ser fram emot glada gemensamma stunder
också under kommande år!
Boken kan beställas mot postförskott av Maija
Ojala, musamaija.ojala@gmail.com eller tfn
050-5267703. Pris 20 e.
PÅ BILDEN HEIKKI SARIO, MAIJA OJALA OCH ULLA-MAIJA
SARIO PÅ KVARNENS SOLIGA GÅRD.

Emmaus Helsingfors i Paris
Varje år i slutet av maj samlas över hundra Emmausgrupper från olika håll i Europa till en stor
solidaritetsförsäljning i Paris. I år företräddes
Emmaus Helsingfors på evenemanget Salon
Paris av Ulla Hoyer, Pirjo Kivelä och Tuula Snow.
Intäkterna från evenemanget går till Emmaus
Internationals solidaritetsfond, som ger pengarna till Emmaus-ryhmien hankkeisiin eri puolilla
maailmaa.

Emmaus Finlands
seminarium på Åland
Emmaus Finlands årliga seminarium hölls på
Åland 14-15.8. Emmaus Helsingfors företräddes
av Tuula Kajonen, Eeva-Sisko Veikkola, Pia
Saikkonen-Sandell och Ulla Hoyer.

FÖRENINGENS HÖSTMÖTE hålls onsdag 18.11.2015 kl 17.30 i Kepas mötesrum,

Elimägatan 25-27, Helsingfors. Efter mötet berättar representanter för Röda Korset om hur man
kan hjälpa flyktingar. Välkommen!
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NEKROLOGER
Nytt från loppmarknaderna

Kalender

En förfrågan om tillfredsställelsen i arbetet
genomfördes bland de frivilliga i september. Resultaten visade att de som besvarat förfrågan på
båda arbetsplatserna i huvudsak var nöjda med
sin arbetsgemenskap. De nedanstående grafiska
framställningarna bygger på skalan: 5 = helt av
samma åsikt, 4 = delvis av samma åsikt,
3 = kan inte säga, 2 = delvis av annan åsikt,
1 = helt av annan åsikt.

17.10. De hemlösas natt. Intäkter till de bostads-

lösas förening VVA.
18.11. kl 17.30 föreningens höstmöte i Kepas
mötesrum Elimägatan 25-27, Helsingfors
Kokouskutsu sivulla 12.
20.11. Barnkonventionsdagen. Intäkter till
tjejgrupperna i Litauen.
12.12. kl 17.00 Emmaus julfest. Platsen meddelas senare.

Varor till grupperna i Polen
I april och augusti packades igen varor till
Emmausgrupper i Polen. I år är det meningen att
sända fyra containrar med varor över Östersjön i
samarbete med Emmaus Westervik.

Jag blev väl mottagen
i Emmaus
VALLGÅRD

4,87 4,90

DRUMSÖ

4,43

4,82

Introduktionsbesöket
var nyttigt
VALLGÅRD

DRUMSÖ

4,85 4,75

4,57 4,50

Jag fick tillräcklig
handledning i uppgifterna
VALLGÅRD

5
4,13

DRUMSÖ

4,86 4,82

Emmausinfon
är nyttig
VALLGÅRD

4,36

4,78

DRUMSÖ

4,17

4,70

Tre av våra vänner
är borta
lämnade oss i april nedbruten av en kort sjukdom. Saku syntes under några år regelbundet i Emmaus Vallgård
måndagar och torsdagar, våra avhämtningsdagar, då han fungerade som trogen och pålitlig hjälpkarl i bilen. Saku höll alltid vad han
lovade och såg också till att andra skötte sin
andel. Saku var alltid vänlig och på gott humör, en människa som det var lätt att umgås
med.
KAJ-ERIK ”SAKU” SAGULIN

omkom i en bilolycka i juli. Maria var en viktig stöttepelare i Emmaus på
90-talet, först som invånare i kommuniteten,
sedan som frivillig och verksamhetsledare
åren 1995–2002. Maria bidrog till att överföra
traditionerna, erfarenheterna och stämningen i kommuniteten till de frivilligas arbetsgemenskap. Maria var utbildad arkitekt och
Emmaus Helsingfors och dess samarbetspartner fick på många sätt dra nytta av detta
kunnande och Marias konstnärliga öga, bl.a.
då det gällde att göra broschyrer, planera utställningar och inreda loppmarknaderna och
andra utrymmen. Maria ligger bl.a. bakom
grundplanen för loppmarknaden på Backasgatan.
MARIA KURTÉN

Information om
jordbävningen i Nepal
Tula Kandel från Nepal som i början av 2000-talet arbetade på Emmaus som utbytespraktikant
berättade 31.8 i Emmaus Vallgård om återuppbyggnaden av sin hemby, som blev illa skadad i
jordbävningen.

2012

Emmaus Europas regionala möte hölls 3-6.9
i Manchester. De över 200 deltagarna kom från
17 länder. I synnerhet Emmauskommuniteterna
i Frankrike och England har under många år
tagit emot och hjälpt bl.a. papperslösa invandrare och flyktingar. Mötet tog ställning mot
det omänskliga bemötandet av invandrare och
flyktingar och vädjade till beslutsfattarna i de
europeiska länderna. Vädjan finns publicerad på
vår webbplats. Emmaus Helsingfors företräddes
på mötet av Helka Ahava och Anu Lähde.
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2012

2015

Mina förslag beaktas,
jag kan påverka
VALLGÅRD

DRUMSÖ

4,07 4,27

3,82

2012

2015

2012

2015

Mitt arbete i Emmaus
respekteras
VALLGÅRD

4,62 4,47

DRUMSÖ

3,92

4,47

2012

2015

2015

2012

2015

De frivilligas samarbete
fungerar bra
VALLGÅRD

4,43 4,66

2012

2015

DRUMSÖ

3,77

2012

4,35

VALLGÅRD

2015

DRUMSÖ

3,92

2012

2012

2015

2015

2012

2015

Arbetsledningen är god
och tillräcklig
VALLGÅRD

4,17

DRUMSÖ

4,55

4,29
3,25

Emmaus motsvarar
mina förväntningar
4,62 4,67

2012

2012

2015

2012

VALLGÅRD

4,90 4,90

2015

2015

2012

2015

DRUMSÖ

4,17

2012

2015

VALLGÅRD

4,34 4,48

2012

2015

DRUMSÖ

3,96

2015

VALLGÅRD

4,47

2015

2012

3,62

2012

DRUMSÖ

4,35

3,82

2012

2015

Arbetsatmosfären
i Emmaus är god
4,66 4,53

Den interna informationen
i arbetslaget fungerar bra
VALLGÅRD

2012

2015

DRUMSÖ

3,46 3,76

2012

2015

Måndagsmötena och infon
om dem är nyttiga
VALLGÅRD

4,54 4,52

DRUMSÖ

3,75

4,44

2,85

Ja kan rekommendera
frivilligarbete på Emmaus

4,47

2012

Jag får tillräckligt med
respons på mitt arbete

2,92

2012

Emmausgrupper i Europa
möttes i Manchester

2015

2012

2015

2012

2015

Jag kan rekommendera
Emmaus som inköpsställe
VALLGÅRD

DRUMSÖ

4,71

4,93 4,97

4,69

2015

2012

2012

2015

2012

2015

2012

2015

Jag kan rekommendera
Emmaus som gåvoändamål
VALLGÅRD

5

4,93

5

2015

2012

2015

DRUMSÖ

4,62 4,88

2012

2015

I augusti fick vi sorgebudet att en långvarig
Emmausaktivist lämnat oss. KALEVI SIDEBRAS arbetade som frivillig i Emmaus sedan början
av 1970-talet. Han verkade som chaufför och
skötte kassan på loppmarknaden på Fabriksgatan och satt också många år i föreningens
styrelse. Kalevi hann vara med några gånger
också på Backasgatan, men sedan tröt krafterna och han måste lämna sitt älskade arbete.
TEXT ULLA HOYER OCH HELKA AHAVA
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REKREATION
I ESTLAND

SAMARBETSPARTNER

F RIVIL L IGA I EMMAUS HEL SINGORS
B EKANT ADE SIG PÅ EN REKREAT IONSDAG
MED KAT IHEMMET .
T E X T ANNA SAM M A L K O R P I O C H H E L K A A H A V A | B IL D E R H E IK K I A H A V A , U L L A H O Y E R , H A N N U S A R IO O C H T U U L A S N O W

E

n måndag morgon i maj var ett fyrtiotal morgonpigga emmausmänniskor
samlade i terminalen i Västra hamnen.
Då Tuula Kajonen, vår reseledare, hade tagit
hand om allt till punkt och pricka och dessutom beställt ett soligt och lugnt väder åt oss,
kunde erövringen av Estland inledas i alltigenom trevliga tecken. En saknades ändå i skaran. Emmaus trogna och mångåriga avhämtningsman Saku hade sett mycket fram emot
Tallinnresan, men en plötslig sjukdom tog den
alltid glade och vänlige Saku, och en torsdag i
maj hade vi följt honom till gravens vila.
Båtresan gick muntert och i hamnen i Tallinn flyttade vi över till bussen Taisto, som
transporterade oss cirka 40 kilometer söderut
till Kohila kommun. Efter lunchen besökte vi
lopptorget i anslutning till servicehemmet för
åldringar i Kohila dit vi har fört många lass
möbler, husgeråd mm. Inda Kuntor, lopptorgets och servicehemmets bärande kraft, berättade om verksamheten. En gång i veckan bjuder
frivilliga åldringar på sopplunch i servicehemmet. De som inte kan komma på plats får sop-

VÄNSTER: Katihemmet har stora och grönskande ägor.
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pan hemburen. I servicehemmet kan man fördriva tiden och dricka kaffe och det arrangeras
också ledd verksamhet. Kohila kommun stöder
hemmet genom att gratis ställa utrymmena till
förfogande och betala elräkningen. För övrigt
finansieras verksamheten med intäkterna från
lopptorget. På lopptorget träffade vi också Indas dotter Kristiina Vanem, som arbetar som
kommunal socialarbetare i grannhuset, och
Merilin Niilop, föreståndare för Katihemmet
för utvecklingsstörda.
Merilin följde med oss vidare till Katihemmet, cirka fem kilometer längre bort. Den
gamla, stora bostaden såg inbjudande ut i sin
lantliga omgivning. Solen lyste klart, gräset var
grönt, blommor och nyttoväxter stod frodades
på gården. Vi var väntade och fick snart hälsa
på invånarna i hemmet, andra som deltog i
dagverksamheten och deras handledare.
I Katihemmets öppna sal var arbetet i full
gång. Meeli Turu stickade en ylletröja, Raivo
Meeimaa visade upp vackra korgar som han
hade gjort och berättade att han också kan väva
mattor. En skara glada och pigga människor
var på plats. ”Det är inte svårt”, sade alla. Tre
dagar i veckan tillverkar man på förmiddagen
handarbeten och smycken i verkstaden, två da-
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Glada utfärdsdeltagare på gården till Katihemmet.

vattnet, även om varje nytt reparationsbehov i
det gamla huset ger huvudvärk.

Viktigt att gå på arbete

Gäster på kommande.

gar går man vid samma tid i skola. I verkstaden
deltar tio invånare i Katihemmet och sju andra
utvecklingsstörda som bor i Kohila.

ÖVRE BILDEN: En vilostund i vedhuggningen. Det skulle
vara viktigt för dem som bor på Katihemmet att få arbete
också utanför hemmet.
NEDRE BILDEN: Maija Ojala och Helka Ahava besökte

Katihemmet också i februari. Merilin Niilop berättar om
sina drömmar.

Drömmen om ett arbetscenter
Merilin berättade om vardagen i Katihemmet
och sina egna drömmar och utmaningar. För ett
och ett halvt år sedan började hon tillsammans
med sin högra hand Kersti Veimann förverkliga en av sina drömmar: en verkstad som skulle
erbjuda utvecklingsstörda meningsfullt arbete.
Merilin hade fått inspiration av arbetscentret
Majakka som upprätthålls av föreningen Toivo
ja Rauha i Karislojo. Då Emmaus Helsingfors
beslöt stöda Merilins dröm ekonomiskt och
Kohila kommun var intresserad att samarbeta,
vågade Merilin och Kersti sätta igång. Emmaus
Helsingfors betalade Kersti lön för att leda projektet under tio månader i fjol och fortsätter
betala lönen till slutet av detta år.
Än så länge fungerar verkstaden i Katihemmets utrymmen, men Kohila kommun har an-
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visat den ett stort utrymme i centrum av Kohila. Det kräver i alla fall en dyr renovering. Det
blivande arbetscentret ligger i övre våningen
till servicehemmet för åldringar. Katihemmet
och servicehemmet drivs av samma stiftelse,
så utrymmeslösningen är också i det avseendet
praktisk. Det enda problemet är, som vanligt,
pengar. Kommunen bekostar inte renoveringen
och en stor del av Merilins och Kerstis tid går åt
till att göra finansieringsansökningar. Myndigheterna ställer också krav på förbättringar av
utrymmena men det är svårt att få finansiering.

Katihemmet föddes av kärlek
Katihemmet har varit ett hem för utvecklingsstörda i snart tjugo år. Det grundades av Ester
Laus, som ville att hennes egen dotter Kati och

Meeli Turu tycker om att väva.

andra utvecklingsstörda i Estland skulle få leva
värdigt och älskade i en god och trygg omgivning. För Katihemmet köptes ett stämningsfullt men förfallet tidigare semesterhem för
sovjeteliten. Emmaus Kanava, som då verkade
i Esbo, samlade in pengar för projektet av finländska företag och privatpersoner. Också Emmaus International gav en stor summa och Emmaus Helsingfors bidrog. Det gjordes många
internationella talkoinsatser innan huset blev
ett beboeligt hem.
Emmaus Helsingfors har också på senare år
hjälpt till med renoveringen av Katihemmet
och vi ger årligen 5000 euro till de löpande
kostnaderna. Detta bidrag är en förutsättning
för att verksamheten skall kunna fortsätta,
framhåller Merilin. För fyra år sedan var hon
beredd att föreslå att Katihemmet skulle stängas på grund av de ständiga problemen med finansieringen. Nu gör de månatliga bidrag som
betalas för invånarna och stödet från Emmaus
Helsingfors det möjligt att hålla näsan över

Vi undrar hur Merilin ännu orkar börja med ett
nytt projekt mitt i alla de ekonomiska svårigheterna. ”På kvällen är jag mycket trött eftersom
jag har så mycket arbete. Det känns ofta att jag
inte under dagen har fått till stånd något av det
jag planerade, trots att jag har haft bråttom
hela tiden. Men jag har ändå en så bärande
vision att den ger mig kraft.” Då Merilin talar
om sin ”bärande vision” börjar hennes ansikte
lysa. ”Vi har tyska understödjare som är beredda att hjälpa oss att starta ett kafé och en tvättstuga. Vi skulle få inredningen av dem. Kanske
om fem år... Först måste vi renovera det nya
utrymmet och bygga ett par nya sovrum i Katihemmet, så att vi kan ta emot fler invånare.”
I Katihemmets byggnad och trädgård finns
det åtminstone sommartid mycket att göra
för invånarna. Varför behövs det ännu ett arbetscenter? ”Den viktigaste meningen med arbetscentret är att våra invånare far till arbetet
på morgonen liksom andra människor. Arbetet
ger deras dag en struktur, och de vet på morgonen vad som väntar under dagen, är inspirerade och pigga. Nu fördriver man inte bara tiden
utan gör något som ger resultat. Våra invånare
känner att de kan åstadkomma någonting och
deras liv har fått en ny mening. Arbetsledarna
och de andra utvecklingsstörda i Kohila har
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också fört med sig många nya sociala relationer. På lång sikt vill vi också få intäkter av det
som tillverkas i verkstaden.”
Efter att vi druckit kaffe bekantade vi oss
med invånarnas rum som var trevligt inredda
och väl skötta. Vi fick köpa hantverk som tillverkats i Katihemmets verkstad att ta hem som
gåvor. Snart tvingade tidtabellen oss i alla fall
att styra bussen Taisto tillbaka mot Tallinn. En
del av gruppen åkte hem med en tidigare färja,
resten stannade ännu några timmar för att njuta av stämningen i Tallinn.
Eftermiddagstimmarna i Tallinn innehöll
mångt och mycket, litet shoppande och irrande, geocaching, möten med konstnärer. Något
för en var. Någon blev till och med så förtrollad
av Tallinn, att hen missade färjan. En minnesrik resa alltså!
Som helhet var rekreationsdagen givande,
solig och tankeväckande. Man får nya krafter
att fortsätta arbeta i Emmaus, då man med
egna ögon har fått se vad resultatet av vårt arbeta används till. Vi lyckades inte inta Estland
på en dag, men vi blev helt betagna av Katihemmet. Tack till alla! Vi önskar människorna i Katihemmet en god och bärrik sommar!

Skjuts med bussen Taisto.

10

ARBETSMYRAN

GULCHN MOHAMMAD SAID

Den
reparationssömnad
som erbjuds i Emmaus butik
i Vallgård har redan i ett års
tid förtjänstfullt skötts av en
invandrarkvinna född i Irak.
Hon måste lämna sitt hemland för att söka fasta och
trygga levnadsförhållanden på annat håll, liksom stora skaror medborgare i krisländer idag
har tvingats fly.
Gulchn Mohammad Said föddes i norra Irak
i staden Duhok för 34 år sedan. I sin hemstad
gick Gulchn i skola och började utbilda sig till
lågstadielärare.
– Min morfar, som dog som 90-åring, och
mina föräldrar fick leva hela sitt liv i krigets
skugga. Jag själv måste avbryta mina studier,
då kriget bröt ut igen, berättar Gulchn.
Invånarna i norra Irak är kurder och förföljda. Araberna godkänner dem inte som muslimer utan jämställer dem med israeler, som
araberna betraktar som fiender. Kurderna har
blivit utsatta för omfattande godtycke av den
irakiska förvaltningen. Gulchns man kom till
Finland som asylsökare under Saddam Husseins kurdförföljelser. Då han efter många år
vågade besöka hemlandet gifte de sig. Mannen
återvände till Finland och Gulchn stannade
kvar i väntan på att få visum till Finland.
– Jag väntade på visum i sju månader. Jag
kom till landet i mars en kväll klockan 11. På
morgonen då jag vaknade snöade det. Vakna,
vakna, ropade jag till min man. Det snöar där
ute! Han lugnade mig och berättade att det är
normalt att det snöar i Finland den tiden på våren. Jag såg ut på landskapet och överallt såg
jag bara vit snö. Det var min första erfarenhet
av Finland, berättar Gulchn nu med ett skratt.
Åren innan Gulchn fick sitt första barn använde hon till att flitigt studera finska och bekanta sig med arbetslivet. Dottern föddes då
Gulchn hade bott cirka fyra år i Finland.

– Vi funderade på vilket namn vi skulle ge
vår dotter och min man föreslog Avin. På vårt
språk betyder Avin en plats där det finns mycket vatten. I Finland finns det mycket vatten, det
finns åar och sjöar. Så fick hon namnet Avin,
minns Gulchn.
Till Emmaus kom Gulchn via Monika-Naiset, som Emmaus samarbetar med. Förbundet
Monika-Naiset är en mångkulturell organisation som erbjuder tjänster speciellt åt invandrarkvinnor och barn och stöder integration på
olika sätt.
– Jag hade varit arbetslös länge och fick kallelse till arbetsplatsbyrån, där det också fanns
en medarbetare från Monika-Naiset. Hon berättade att hon hjälper invandrarkvinnor som
kan tala finska att söka arbete. Jag sade henne
att jag börjar fast i morgon om hon hittar en
arbetsplats åt mig. Efter ett par dagar bjöd hon
mig till Monika-Naisets kontor och frågade vad
jag kan. Jag sade att jag kan sy, fast det inte är
mitt yrke. Jag hörde att hon hade en sådan här
plats att erbjuda på Emmaus, beskriver Guchn
på sitt livliga sätt hur hon blev reparationssömmerska hos Emmaus.
Efter en två och en halv månaders praktik
fick Gulchn en ettårig anställning på Emmaus
som reparationssömmerska med sysselsättningsstöd. Hon är mycket glad åt sitt arbete
och hoppas få arbeta också i fortsättningen.
Gulchn är mycket flitig och får mycket till
stånd. Utöver reparationssömnaden utför hon
olika slags toningsarbeten, deltar i matlagningen och prissättningen och hjälper till med
mycket annat om det behövs.
Gulchn har besökt en mottagningscentral
och träffat landsmän som kommit dig. Hon
hjälper där så mycket hon kan, bland annat
som tolk. Hennes ögon fylls med tårar då hon
berättar om en ung man hon hade mött föregående dag. Han hade på sin flyktingfärd tvingats
gå 10 dagar utan näring. Huden på mannens
fötter hade skalats bort.
Gulchn uppskattar de lugna och trygga förhållandena i Finland. Hon är glad att hon kan

uppfostra sin dotter här utan att behöva vara
rädd varje dag. Hon tror inte att man står till
stånd fred i hennes hemland i en nära framtid.
– Även om det finns rikedomar som olja i
landet, hamnar rikedomarna bara i några fås
fickor. Människorna är inte jämlika, utan de
som har pengar kan göra vad de vill, säger Gulchn ledset.
Gulchn förstår dem som vill lämna sitt eget
land och komma till Europa.
– Det finns tre saker som en människa behöver för att leva: fred, hälsa och en god utbildning. I Europa har man det. Om du frågar en
flykting, varför han gav sig iväg, kan han svara
att det är bättre att dö en gång än att dö varje
dag. Där dör vi varje dag, då vi inte har någonting, varken vatten, mat, energi eller trygghet,
sammanfattar Gulchn till slut orsaker till att
hon likt många andra måste lämna sitt eget
hemland.
Gulchn – en av oss.
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Det är bättre att dö en gång än att dö varje dag,
sammanfattar Gulchn orsakerna till att man flyr.
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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 2015
TID: Onsdagen den 18. september 2015 kl 17.30 PLATS: Kepa, Elimägatan 25-27, Helsingfors

Vi bjuder på kaffe/te samt salt/sött.

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 2015.
Styrelsens förslag, på finska, kan avhämtas på båda loppmarknaderna,
beställas från Emmaus kontor tel 045 1388 673 eller läsas på webben:
http://1drv.ms/1NJARVk
7 Fastställande av medlemsavgift för år 2015
8 Val av ordförande och styrelsemedlemmar.
Valberedningsgruppen tar emot förslag:
– Eeva-Sisko Veikkola t. 050 526 2917
– Uffe Särs t. 050 564 1833
– Ulla Hoyer t. 040 760 7325
9 Val av revisor och två revisorssuppleanter
10 Övriga ärenden
11 Mötets avslutande
Välkommen! Styrelsen
Om du inte ännu har betalat medlemsavgiften för år 2015,
kan du göra det nu till vårt konto: FI17 5780 1020 0039 04, referens: 11112.
Medlemsavgiften är 5-100 euro enligt eget val.

EFTER MÖTET Efter mötet berättar representanter för Röda Korset om hur man kan hjälpa flyktingar.

