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Sverigefinskt Kvinnoforum

Kvinnoforums ändamål är

Sverigefinskt Kvinnoforum, Kvinnoforum, är ett
sverigefinskt kvinnoförbund och en av de riksomfattande kvinnoorganisationerna i Sverige.

• Att stödja sverigefinska kvinnors organisering.
• Att arbeta för sverigefinska kvinnors jämställdhet och likvärdiga förutsättningar i arbetslivet
och i samhället.
• Att uppmuntra kvinnor att använda sina demokratiska rättigheter och delta i samhällslivetoch
beslutsfattandet och ge dem beredskap för det.
• Att stödja och stärka sverigefinsk identitet och
främja finska språket och det finska kulturarvet.
• Att främja kvinnors hälsa och välbefinnande
och deras studie- och fritidsverksamhet.
• Att utveckla kvinnors samarbete både i små
grupper och nationellt och internationellt.
• Att motverka diskriminering och rasism.

Kvinnoforum är ett minoritets-, intresse- och samarbetsforum för sverigefinska kvinnor, ett av Sverigefinska Riksförbundets specialförbund och medlem
i Sveriges Kvinnolobby.
Kvinnoforum grundades våren 2000 och har
idag cirka 30 kvinnogrupper som medlemmar.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Kvinnoforums verksamhet

Gå med i Kvinnoforum

• Kvinnoforum ordnar årligen Kvinnodagar
och mässa, ofta i samarbete med en krets
eller en lokal kvinnogrupp
• Kvinnoforum ordnar seminarier, temadagar,
kurser, utbildningar, resor och sammanträffanden för kvinnor. Det utbildar sina förtroendevalda
och producerar utbildningsmaterial.
• Kvinnoforum initierar och genomför projekt om
ämnen som är viktiga för sverigefinska kvinnor.
• Kvinnoforum stödjer lokala grupper att få igång
kvinnoverksamhet.
• Kvinnoforum informerar medlemmarna om sin
verksamhet och aktuella frågor genom medlemsbrev och på sin hemsida.
• Kvinnoforums ordförande och styrelse väljs vid
ett representantmöte som hålls vartannat år.

• Genom att gå med i en lokal kvinnoförening,
-sektion, -grupp eller nätverk blir man medlem
i Kvinnoforum.
• Utgångspunkten för Kvinnoforums lokala
verksamhet är kvinnors behov och önskemål.
Medlemmar kan påverka innehållet i verksamheten och starta verksamheter som intresserar
dem själva.
• I Kvinnoforums kvinnogrupper kan man utvecklas och lära sig nytt, där får man rekreation och
stimulans, träffar andra sverigefinska kvinnor
och får nya vänner.
• Om det inte finns någon medlemsgrupp på
hemorten kan man ansluta sig som individuell
medlem.
• Kvinnoforums medlemmar kan delta i Sverigefinska Riksförbundets mångsidiga fritids- och kulturverksamhet och påverka.
• Information om lokala kvinnogrupper finns
på Kvinnoforums expedition.

Adressuppgifter
Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi
Sverigefinskt Kvinnoforum
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm
Tfn. 08-615 83 40
Fax 08-615 83 65
E-post foorumi@rskl.se
Hemsida: www.rskl.se

