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Bra Drumsö!

Försäljningen på loppmarknaden på Drumsö 
överskred i maj för första gången intäkterna 
i Vallgård. Försäljningssiffrorna på Drumsö 
har ökat stadigt och maj blev inget undantag. 
Försäljningssiffrorna har varit lika bra också 
efter sommaren. Vi gläder oss alla tillsammans 
åt det fina resultat arbetsgemenskapen på 
Drumsö har åstadkommit. 

I  MITTEN AV SEPTEMBER kom 
jag till Helsingfors-Vanda 
flygfält med direkt flyg 
från Rumänien. Bland 
passagerarna fanns ca 
10 rumänska romer, 
som jag tidigare hade 

lärt känna i Finland. Efter passkontrollen 
vid Schengen-gränsen och avhämtningen av 
bagaget gick största delen av passagerarna till 
flygfältets tågstation. 

DÅ JAG STEG PÅ TÅGET mot 
centrum, märkte jag att VR:s 
personal hindrade romerna att 
stiga på. Det var inte biljettkon-
trollörer utan VR:s vanliga tåg-
personal. Eftersom personalen 
inte granskade biljetterna, 
måste de ha profilerat gruppen 
som ”romska tiggare” på grund 
av deras klädsel och kassar 
och antagit, att de inte hade råd att betala 
biljetterna. Då dörrarna stängdes blev både de 
oönskade gästerna och VR-personalen kvar på 
perrongen, så jag fick inte möjlighet att fråga 
varför romerna behandlades så. Endast en av 
romerna lyckades göra sig osynlig och komma 
förbi personalen in i tåget. 

DET INTRÄFFADE fick mig igen att fundera på, vad 
som sker med en människa, då hon dagli-
gen stoppas och hindras tillträde och måste 
försöka bli osynlig för att inte utsättas för 

sådan behandling. Vad sker med en människa, 
då hennes kläder, hudfärg och kropp blir en 
begränsande faktor?
 
I  FINLAND har förts mycket litet diskussion 
om rasismen och den etniska profileringen 
av romer från Rumäninen och Bulgarien på 
offentliga platser. Ändå konstaterar rapporten 
”Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa” 
(De stoppade – Etnisk profilering i Finland, 

2018) att största delen av de 
rumänska och bulgariska 
romerna har upplevt att de 
rasifieras, alltså stoppas eller 
hindras tillträde någonstans på 
grund av sin etniska bakgrund. 
Den erfarenheten har också de 
organisationer och aktivister 
som samarbetar med romerna 
i Helsingfors. Romerna identi-
fieras inte endast som etniskt 
annorlunda utan också som 

en icke-önskvärd fattig grupp utlänningar, 
som inte borde ha tillträde till det offentliga 
rummet i staden.
 
ROMERNA har varje dag många problem i 
Helsingfors: hur tjäna sitt uppehälle, var sälja 
tidningen Iso Numero, när sända pengar hem 
till barnen och släkten, var sova. Det finns så 
många olika slags problem, att problemen 
med diskriminering inte är de första som tas 
upp, då man samtalar med dem. De är också 
vana vid diskrimineringen: de flesta av dem 

har haft liknande upplevelser också i hem-
landet sedan de var barn.

DISKRIMINERINGEN i Helsingfors ökar romer-
nas utanförkänsla, men leder också till ak-
tiva åtgärder för att klara sig i olika diskri-
minerande situationer. Eftersom romerna 
är mycket medvetna om diskrimineringen, 
ger redan små upplevelser av att klara sig 
i den orättvisa världen ofta anledning till 
att festa och en känsla av seger i vardagen. 
Ingen gör officiell anmälan, eftersom det 
kräver hjälp med språket och kännedom 
om systemet. Att göra anmälan tar också 
tid och det har inte en fattig som har fullt 
sjå att skrapa ihop till sitt uppehälle.

ETNISK PROFILERING är ett brott, som har 
allvarliga samhälleliga följder. Diskrimine-
ring på grund av etnisk profilering skapar 
gränser som skadar enskilda individer och 
gemenskaper och sist och slutligen hela 
samhället. Det uppstår gränser på många 
sätt och många platser: i kollektivtrafiken, 
i butiker, på offentliga toaletter, då man 
söker arbete – listan är lång. Det är viktigt 
att man i arbetet mot rasism i fortsättning-
en fäster mera uppmärksamhet än tidigare 
vid dessa diskriminerande gränser. Målet 
måste vara att alla grupper kan känna sig 
välkomna i stadens offentliga utrymmen. 

Vad sker med en 
människa, då hennes 

kläder, hudfärg 
och kropp blir en 

begränsande faktor?
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Anca Enache har i tio år arbetat med rumänska och 
bulgariska romers och andra minoriteters rättigheter i Hel-
singfors och östeuropeiska länder. Hon har forskat i romska 
gemenskaper i Rumänien och hennes doktorsstudier gäller 
subjektiva erfarenheter av tillhörighet och uteslutning bland 
rumänska romer i Helsingfors. Som feministaktivist och 
själv företrädare för en invandrarminoritet är hon engagerad 
i arbete mot rasism.

Festivalen Världen i byn

Sista veckoslutet i maj tillbringas självklart i 
Kajsaniemi. För andra gången hade vi ett eget 
tält på festivalen Världen i byn. Det varma 
vädret lockade många besökare.  Och då pro-
dukterna hade valts med omsorg var det inget 
under att vi slog försäljningsrekord, nästan 
1800 euro. 

Festivalen, som arrangeras av Kepa, är en 
lyckad blandning av musik, etnisk mat, försälj-
ningsbord och aktuella diskussioner. Emmaus 
Helsingfors har varit med på festivalerna ända 
från början.
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Det europeiska forumet för romer
27.6 berättade Helka Ahava om projektet Työtä 
ja toivoa (Arbete och hopp) i ett möte med det 
europeiska forumet för romer i Helsingfors där 
man behandlade de projekt för romer som får 
bidrag av Europeiska socialfonden. Det specifika 
i vårt projekt är att det erbjuder invandrade 
romer normalt lönearbete och därmed möjlighet 
att delta i det finländska samhället. Arbetet 
organiseras av Keikkapooli (Arbetspoolen)

Framsteg för byprojektet i 
Bulgarien

Asen Yordanov Mitkov från byn Vidin på grän-
sen mellan Bulgarien och Rumänien besökte 
Helsingfors 23-28.8. En lokal romorganisation 
utreder möjligheterna att starta en loppmark-
nad i Vidin för att ge romer intäkter och erbjuda 
mindre bemedlade förmånliga kläder och 
andra varor. Yordanov var på studiebesök för 
att bektanta sig med det praktiska arbetet på 
loppmarknaden i Vallgård.

Emmaus Finlands seminarium

Emmaus Finlands seminarium arrangerades 
22-23.9 i Hirundos nya utrymmen  i Sörnäs-
kurvan. Återvinning och sysselsättning av 
invandrare var teman för seminariet.

På lördagen fick vi bekanta oss med 
Diakonissanstaltens arbete bland romer 

Gäster från Frankrike

Marockanska Wiam och fransmannen Ludovic 
studerar i samma business-skola i Frankrike. 
Till studierna hör en tre månaders praktik inom 
frivilligsektorn, som de utförde i Emmaus Wes-
tervik. I juli tillbringade de en vecka jobbande 
hos oss i Vallgård. 

Arbete och hopp i de  
östeuropeiska romernas  
vardag i Finland
Finlands socialforum arrangerades på Arbis i 
Helsingfors 21-22.4. På forumet presenterades 
en ny social innovation – samarbetsprojektet 
Työtä ja toivoa (Arbete och hopp), som orga-
niserar arbetsmöjligheter för de mest utsatta 
invandrarna. Bakom projektet står Andelslaget 
Työtä ja toivoa (Arbete och hopp), Emmaus 
Helsingfors och Diakonissanstalten.

Inledare var Maria Dorofte, projektledare för 
Arbetspoolen, Anca Enache från dagcentret 
Hirundo för den rörliga befolkningen och Helka 
Ahava från Emmaus Helsingfors.

–  I oktober presenteras de bostadslösas 
förening VVA i fönstergalleriet.

–  Jenna är arbetspraktikant 29.10-14.12.
–  Stella är PRAO-praktikant på loppmarkna-

den 5-16.11.
–  Föreningens höstmöte hålls 21.11. kl 17.30 

på Kepa, Elimägatan 25-27.
–  Emmaus julfest hålls 15.12. Närmare tid och 

plats meddelas senare via Emmaus e-postlista.

Kommande evenemang

och speciellt Hirundos verksamhet. Därefter 
gick vi i smågrupper för att bekanta oss med 
loppmarknaderna i staden och butiken Wefood, 
som säljer återvinningsmat. På eftermiddagen 
fick vi höra nytt från grupperna.

På söndagen diskuterade vi specialfrågor i 
anslutning till sysselsättning av asylsökande 
och flyktingar. Inledare var juristen Elina 
Järvenpää från Flyktingrådgivningen och Sahar 
Hassan, som har fått asyl i Finland.

Seminariets mat beställdes från Arbets-
poolen, som första gången arrangerade ett 
cateringevenemang. Maten var god och 
arrangemangen smidiga, så catering kan bli en 
ny produkt i Arbetspoolens tjänsteutbud.

Arbetspoolen skötte om att  
seminariedeltagarna fick mat.

Kollektivet Polen-Ukraina  
möttes 25–26.5.2018

Emmausmänniskor från Ukraina, Polen, 
Lettland, Rumänien, Vitryssland, Holland, 
Tyskland, Frankrike och Finland (Anu Hyle  
och Ulla Hoyer) möttes på bondgården Nasha 
Khata i Ukraina för att diskutera behoven 
inom grupperna i Polen och Ukraina och 
gruppernas framtid.

HÄNT PÅ KOMMANDE
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Emmaus rörelsens globala alternativ-

forum i Genève 17-20 september gav  

röst åt de mest utsatta. 

TEXT  ULLA  HOYER |  BILDER FRÅN DE  F INSKA  DELTAGARNAS 

KAMEROR

I nbjudna till forumet var Emmaus-grupper-
na och deras samarbetspartner. 

Forumet samlade 350 delegater från fyra 
kontinenter.

Från Finland deltog fem personer: Runa Ny-
holm från Ekenäs, Anca Enache, Maria Dorofte, 
Helka Ahava och Ulla Hoyer från Helsingfors.

Även våra samarbetsgrupper Cordis i Sydaf-
rika och Cuna Nazareth från Peru deltog.

Programmet bestod huvudsakligen av arbets-
gruppsdiskussioner om Emmaus teman bl.a. 
rätten till vatten, hälsa, arbete och fri rörlighet.

I tre sessioner bestående av åtta parallella 
grupper, ordnades totalt 24 arbetsgrupper, 
med uppgift att peka på de underliggande 
problemen och föreslå en konkret aktion.

Rätten till arbete för de mest utsatta var 
temat för den arbetsgrupp där Maria Dorofte 

EN RÖST FÖR DE UTSATTA

Demonstrationen 
avslutades framför 

FN:s huvudbyggnad, 
där forumets resolution 

lästes upp. 

Stämningen i plenum  
var entusiastisk och rakt 

på sak.

Demonstranter  
på styltor.

Diskussionerna  
fortsatte under  

pauserna.

EMMAUSRÖRELSEN
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Ett globalt alternativforum sammankallat i 
Genève i Schweiz av Emmaus International 
med samarbetspartner gav röst åt dem som 
lever i fattigdom och är utsatta för olika 
slags diskriminering men vill föra sin egen 
talan och inte acceptera att andra säger sig 
tala för dem eller i stället för dem.  

 
VI GODTAR INTE det krig som har förklarats mot 
dem som lever i fattigdom, normaliseringen 
av ojämlikheten, marknadernas och vinst-
intressets dominerande ställning och den 
systematiska nedmonteringen av de sociala 
förmåner som har uppnåtts genom lång 
kamp. 
 
VI BETONAR varje människas rätt att uppleva 
sig värdefull och ovillkorligt accepterad 
samt kraften i inbördes delande och solida-
ritet. Det är viktigare för oss att ge än att få. 
 
VI KRÄVER frihet och självständighet för alla, 
så att var och en kan styra sitt eget liv och 
vara delaktig i samhället. Vi framhåller att 
de människor som lever i fattigdom har en 
central roll i förändringsprocessen. 
 
VI VET att en rättvisare värld är möjlig: en 
värld som bygger på solidaritet, omfördel-
ning av välståndet och respekt för demo-
kratin. 

 VI KÄMPAR för en samhällelig och ekologisk 
rättvisa vars mål är en hållbar värld, där det 
ekonomiska systemet är etiskt, solidariskt 
och till gagn för mänskligheten och där det 
råder fred, frihet att röra sig och bo var man 
vill och i sista hand ett universellt medbor-
garskap. 
 
VI KRÄVER att de representanter som valts i 
lokala och nationella val och de interna-
tionella och regionala offentliga institu-
tionerna bär sitt ansvar för att förvalta 
det gemensamma goda och slutar stöda 
rena vinstintressen såsom multinationella 
företag. 
 
VI UPPMANAR medborgarna att vara aktiva 
i förhållande till beslutsfattarna på alla 
nivåer och skapa nya demokratiska förfa-
ringssätt. 
 
Vi står i kontakt med de krafter och rörelser 
som motsätter sig all diskriminering och 
försöker skapa allianser som behövs för att 
göra kampen effektivare. 
 
”Det räcker inte att skrida till verket. Vi måste 
segra, alltså handla effektivare än de krafter som 
rör sig i motsatt riktning.” Abbé Pierre 

 
Genève den 20 september 2018

RESOLUTION

berättade om Arbetspoolen, som erbjuder 
arbete åt romer från Östeuropa. Projektet är 
ett samarbete mellan Emmaus Helsingfors, 
kooperativet Työtä ja toivoa (Arbete och hopp) 
samt Helsingfors Diakonissanstalt.

Forumet bjöd också på konstnärligt pro-
gram med musikgrupper från Burkina Faso 
och Indien, en cirkusgrupp från Brasilien samt 
en graffitiartist från Frankrike (se pärmbilden)

Forumet avslutades med ett högljutt och 
färgrikt demonstrationståg genom centrum av 
Genève till FNs huvudbyggnad där forumets 
resolution lästes upp.

I arbetsgrupperna och i slutresolutionen 
betonas vikten av samarbete med andra 
likasinnade organisationer för att bygga en 
rättvisare värld.

En delegation från Emmaus International 
deltog därefter i FNs Människorättskommissi-
ons möte i Genève. 

Resolutionen från forumet i Genève på svenska på sidan 9.

På väg att marschera 
genom Genève mot FN:s 

högkvarter.

Ibland arbetade man 
i smågrupper.
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ringar: i Thailand, Pakistan, Kenya två gånger, 
Somalia och Afghanistan också två gånger.

Barbara tänkte redan som ung att Emmaus 
kunde vara en lämplig ”arbetsplats” som pen-
sionär. Det avgörande för henne var att Em-
maus är oberoende av partier och religioner. 

– Det är tråkigt att vila på lagrarna. En 
människa mår inte bra, om hon inte har något 
att göra. Jag ber till högre makter att jag inte 
behöver leva så länge på jorden, att jag inte 
längre orkar arbeta.

Barbara har en son och han har två barn och 
en hund. Barnbarnen och hunden är en viktig 
del av hennes liv.

Också Kerstin Skogman började på Emmaus 
för fem år sedan. Kerstin och Barbara var i 
36 år arbetskamrater som operationssköter-
skor och fann Emmaus tillsammans på en 
frivilligmässa på Arbis. De emmausmänniskor 
som var på plats verkade vänliga och glada 
och kvinnorna beslöt komma och pröva på 
frivilligarbete i Vallgård. På den vägen är de 
fortfarande.  

– Och kvar blir vi så länge krafterna räcker, 
säger Kerstin. 

E n vanlig syn måndag morgon på Em-
maus i Vallgård: två fruar skjuter glatt 
pladdrande på svenska energiskt en 

golvmapp över golvet eller viftar med en trasa 
på WC:n i de bakre utrymmena.

Städningen hör i allmänhet inte till de 
arbeten i Emmaus som de frivilliga ivrigt ger 
sig i kast med.

 – Det underbara med Emmaus är att var och 
en får göra just det arbete som passar henne. 
Jag beslutade att städning passar mig, man ser 
genast resultat och de andra är förvånansvärt 
tacksamma då de slipper städa.

Det anser Barbara Vainio, som i fem år har 
utfört detta viktiga arbete på Emmaus: att 
städa på måndagarna tillsammans med sin 
vän Kerstin Skogman.

FRIVILLIGARBETE  
GÖR OSS LYCKLIGA

 – Genast på måndag morgon för vi toa-
mattorna till dammsugning. Sedan går vi till 
ytterkanterna av butiken och städar oss fram 
mot mitten. Då det är mycket damm känner vi 
oss speciellt nyttiga! Om vi har tid, ordnar vi 
också upp annat som vi får syn på. Då jobbet 
är klart är det dags för te och samspråk. 

– Emmaus är en härlig arbetsplats: alla är 
frivilliga och det betyder att alla är på gott 
humör, fortsätter Barbara.

Barbara har varit cirka tio år pensionerad 
från sitt arbete som operationssköterska. Hon 
var också många gånger på kommendering 
för Röda Korset, lärde känna och respektera 
olika kulturer och religioner. Hon råkade ofta i 
farliga situationer.

 – I Kabul i Afghanistan 1988 uppmanade 
brittiska konsulatet mig att åka hem, eftersom 
man inte kunde garantera min säkerhet. Jag 
svarade, att det är just därför jag är här, för att 
hjälpa. Jag var allt som allt på sju kommende-

Det underbara med 
Emmaus är att var och 
en får göra det arbete 
som passar henne, 
säger Barbara (t.h.)

– Före Emmaus var vi båda med som frivilli-
ga i Röda Korsets väntjänst. Vi är goda vänner 
och har med varandra att göra nästan varje 
dag. Vi yogar, gymnastiserar och hjälper var-
andra, om det behövs. Kerstins och Barbaras 
VSB! Jag har man, två barn och två barnbarn. 
Familjen, tidigare arbetskamrater, vänner och 
aktivitet gör mig lycklig. Jag är mästare på att 
sticka strumpor och jag har stor glädje av att 
röra mig ute. 

– Cirka fem månader om året bor jag på 
sommarstugan i Sibbo och där får jag vara ute i 
friska luften så mycket jag vill! På måndagarna 
kommer jag nog också därifrån till Emmaus för 
att städa och samtidigt sköta andra stadsären-
den.  Emmaus är en bra start på veckan.

Under sin tid i arbetslivet var Kerstin aktiv  i 
sjuksköterskeförbundet och dess föreningar. 
Kerstin och Barbara har varit med om att ut-
veckla bl.a. vården i anslutning till organtrans-
plantationer i Finland. 

 – Vi var ett jättefint arbetslag: vid behov tog 
vi bl.a. turvis hand om sjuka barn. Vi träffas 
fortfarande regelbundet. 
TEXT OCH FOTO:  HELKA  AHAVA

BARBARA VAINIO OCH KERSTIN SKOGMAN

Kerstin gör roliga 
smycken av pengar. 
Sedelgåvan till den 
nyblivna studenten är 
ett flätat halsband.
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Kerstin Skogman: Det här är inget sorgearbete! Barbara Vainio: Det är tråkigt att vila på lagrarna!

ARBETSMYROR



Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare / rösträknare för mötet
4. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsplan och budget 

för år 2019. Styrelsens förslag kan beställas 
från Emmaus kontor tel 050 338 8281 eller 
läsas på nätet 

 https://1drv.ms/w/s!AtXPN5TFUecdnRMnXIBNP6932KCe  
 https://1drv.ms/x/s!AtXPN5TFUecdnWqd9qfhJLGp-jM5 
7. Fastställande av medlemsavgift för år 2019
8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar. 

Valberedningsgruppen  
Eeva-Sisko Veikkola 050 526 2917 
Sirkka Potila 040 548 6384 
Aino Sarje 045 602 5019   
tar emot förslag.

9. Val av revisor och två revisorssuppleanter
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

Välkommen 
till Emmaus Helsingfors rf:s höstmöte  
TID: onsdagen den 21.11.2018 kl.17.30   
PLATS: Kepa, Elimägatan 25-27

 Vi serverar kaffe/te och salt/sött

 Välkommen!
Styrelsen

 Efter mötet  
 berättar vår frivilliga Anu Lähde och  

Siemenpuu-stiftelsens Kari Bottas om sin 
resa till Indien och visar bilder från vårt  
nystartade projekt bland adivaser som 
jobbar med bambuhantverk.

 OBS! 
 Som avslutning på hösten firar vi fören-

ingens gemensamma julfest lördagen den 
15.12.  Närmare information härom skickas 
senare på Emmaus epostlista. 

 

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.

ACTIVISTS  
FOR CHANGE


