Naisjärjestöjen Keskusliitto
Vuosikokous 19.11.2018, Aalto-yliopisto, Espoo

Eva Biaudet, puheenjohtaja
Vuosikokouksen avaus

Hyvä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen väki,
hyvät naiset (ja miehet),

Olette lämpimästi tervetulleita Naisjärjestöjen Keskusliiton vuoden 2018
vuosikokoukseen. Yhteistyökumppaninamme tänä vuonna toimii Aalto-yliopisto.
Kiitos, että olette näin suurella joukolla tulleet mukaan samoin kuin kaikesta
aktiivisuudestanne tämän vuoden aikana.
Käymme tänään läpi jo tehtyjä toimia ja tavoitteita tulevaan. Olemme toimineet kuluneen
vuoden tarkasti yhdessä teidän kanssanne päätettyjä tavoitteita mahdollisimman tarkasti
noudattaen.
Aloitimme vuoden 2018 naisjärjestöjen johdon foorumilla ja nostamalla naisten
oikeudet esiin presidentinvaalissa. Digitalisaatio tasa-arvokysymyksenä oli yhteisen
Naiset digiajassa -hankkeemme ja kevättapahtuman teemana. Tänään aloitimme päivän
keskustelutilaisuudella Naiset valtaavat Otaniemen – yliopistot koulutuksen ja
työelämän tasa-arvoistajina, jossa teistä valtaosa oli mukana. Tasa-arvoteoilla
vaikuttavuutta -hanke jatkaa tasa-arvotekojen vahvaa työtä laajan kumppani- ja
sidosryhmäjoukon kanssa.
Yhteensä 20 naisjärjestöä on ilmoittautunut mukaan ensi kevään hankkeeseen Onko EU
myös naisten? Ensi vuosi vaalivuotena on monella tapaa vaikuttava. Olemme kanssanne
valmistelleet hallitusohjelmatavoitteita eduskuntavaaleihin, valmistaudumme Euroopan
parlamentin vaaleihin ja vaikuttamaan Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston
puheenjohtajakausiin.

Vi vill verka för alla kvinnor, vi vill vara aktiva i aktuella ämnen och ha blicken stadigt fäst
på framtiden. Vi fortsätter att påverka saker och beslut som är viktiga för kvinnor. Vårt
påverkningsarbete grundar sig på sak och fakta.

Det är viktigt att vi har kunnat föra fram gemensamma budskap från hela fältet av
kvinnoorganisationer. Det att alla vet vad det är vi gör och hur vi främjar deras arbete,
och som sist och slutligen påverkar våra liv.
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Ett av våra centrala budskap har varit: Vi måste stoppa jämställdhetens backlash! Globalt
sett har jämställdhetsarbetet gått bakåt vilket vi fått skåda i andra europeiska länder men
också här hemma i Finland.
Kuluvaa vuotta on kuvattu naisen vuodeksi, the Year of the Woman. Naisten
oikeuksiin puuttuminen Yhdysvalloissa sai naiset kaduille marssimaan, asettumaan
vaaleihin ehdolle ja antoivat oman äänensä kuulua kongressivaaleissa. Moninaiset naiset
voittivat. Kuitenkin vasta joka 5. kongressin jäsenistä on naisia. On vain oikein valita
puolet naisia!
Joskus naisten oikeuksien kehitys tuntuu tuskastuttavan hitaalta. Olemme
valmistelleet yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteita ensi vuodelle.
Tulimme samalla lukeneeksi ensi vuonna 135 vuotta täyttävän jäsenjärjestömme Suomen
Naisyhdistyksen tavoitteita vuodelta 1885 ja löysimme tavoitteissa valitettavan monia
yhtäläisyyksiä.
Suomen Naisyhdistys ajoi tuolloin mm. seuraavaa, tänäänkin esillä olleesta
segregaatiosta: Sama oikeus ja tilaisuus naiselle kuin miehelle saavuttaa sekä
yleissivistystä että ammattitietoja; samapalkkaisuudesta: Sama palkka samasta työstä,
huolimatta työntekijän sukupuolesta. Samoin esillä olivat edelleen tänäänkin
ajankohtaiset alaikäisenä avioituminen ja naisiin kohdistuva väkivalta, tuolloin kirjattuna
muotoon naisten pahoin piteleminen ja suuri juoppous.
Vi kvinnor kan inte bli lämnade på kanten. Vi ska se till att nästa år blir kvinnornas år. Vi
kämpar på, och gör detta arbete fastän det stundvis är både svårt och tungt. Vi håller fast
vid våra drömmar, vi fortsätter att med raka ryggar och målmedvetenhet i blicken arbeta
mot ett jämställt samhälle. Vi är modiga och bär samhället framåt. Så mycket skulle kunna
ändras i världen om bara alla flickor och kvinnor kunde ha möjligheten att utbilda sig och
påverka beslut som berör deras liv. Låt oss tillsammans med våra nordiska systrar arbeta
för främjande av kvinnors rättigheter i världen!

Hyvät jäsenjärjestöt,
Meitä ilahduttaa ja työtämme kannattelee päivästä ja viikosta toiseen se työ, jota
te teette Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöissä. Laaja ja aktiivisesti eri
tasoilla toimiva kansalaistoimintaan perustuva naisjärjestöliike on suuri ylpeyden
aiheemme niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
On meille tärkeää, että te
jäsenjärjestöissä viette niin henkilöiden kuin järjestöjen tasolla eteenpäin yhteisesti
linjattuja asioita, vaikutatte mahdollisiin epäkohtiin.
Olemme NJKL:ssä käyneet läpi naisjärjestökentän, saaneet tänä vuonna myös uusia
jäsenjärjestöjä, yhteensä teitä on 59 jäsenjärjestöä. Tervetuloa tänä vuonna mukaan
liittyneet FinnWid – naiset kehitysyhteistyössä ja Sisters in Charge International!
Lämpimät onnittelut 100-vuotiaalle Kotitalousopettajien liitolle ja muille merkkipäiviä
viettäville upeille jäsenjärjestöillemme.
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Kära vänner och medsystrar,

jag vill önska er alla ett givande årsmöte och samtidigt vill jag här passa på att tacka för
det gångna året och för allt samarbete under min treåriga ordförandeperiod.

Jag hoppas att jag får förtroende att fortsätta som ordförande för kvinnoorganisationernas
centralförbund. Jag brinner för att arbeta för flickor och kvinnor tillsammans med er och
därför har jag valt att ställa upp för återval.
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