
Vi läser tillsammans –nätverk
En finländsk ”success story” i 

frivillig verksamhet



En liten bäck blir kraftig flod
• Vi började med två ”lärare” (aktiva i 

UNIFEM ) och sju somaliska
invandrarkvinnor i en förstad nära
Helsingfors år 2004.

• Under 2007‐2010 fick vi stöd från
Zonta ‐distrikt 20 och nya grupper
grundades runt i landet.

• Sedan 2011 har Finlands Kvinnliga
Akademikers Förbund ansvar för 
verksamheten, som får stöd från
Finlands Kulturfond. Antalet grupper är
nu 62 och intresset att starta nya
växer. 



Inte i stället men med

Vi läser tillsammans –grupper   
* ersätter inte officiell 
invandrarutbildning, utan  är 
komplement då det behövs.
* samarbetar med kommunala 
myndigheter.

• Alla ”lärare”  är frivilliga 
kvinnor, som har valt att ge av 
sin tid några timmar i veckan.



Ekonomin?

• Med stödet som vi har från 
Finlands Kulturfond
täcks kostader för
‐ material för studeranden
‐ lön för koordinatorn
‐ lärarnas utbildning

Men lärare får ingen 
ersättning för sitt arbete!



När får man starta en ny grupp

• Tillräckligt många 
”lärare”

• Lokala behov
• Kontakt med 
kommunen

• Kostnadsfri utrymme
• ”Läroplan”

• Förmåga att utstå 
med det att all 
början är svårt.



Våra mål

Verklig integration
– Språkkunskaper
– Vänner  
– Finländsk kultur  
– Förmågan att hjälpa 
sina egna barn  

– Färdigheter att gå in i 
arbetslivet

–Tryggare 
morgondag



Vad behövs av att bli ”lärare”?
• Viljan att bli bekant med 
deltagare i gruppen och 
skapa vänskap.

• Viljan att ha tålamod med  
med det som inte är bekant.

(     (att alla talar samtidigt, barnen är 
högljudda,  några kommer alltid för sent, 

svåra ärenden berättas inte) 

Bara viljan väntas, 
förmågan kommer 
senare.

Lärarutbildning behövs inte.



Vem är våra lärare?

• Våra lärare är
* pensionerade 
kvinnor
*  har  varierande      
yrkesbakgrund

• Antalet lärare är c. 400
• Grupper, mera än 60, 
finns på 22 orter, från 
Helsinfors till Uleåborg  
i nord och Kuopio i öst.



Vad som motiverar finländska kvinnor

• Viljan att hjälpa
• Konkret verksamhet
• Känslan att man får mera

än ger
• Lärarnas samarbete – nya

vänner
• Man behöver inte binda

sig för evigt
• Viss frihet ‐man kan vara 

borta från träffet om
barnbarn, hälsan eller
t.ex. resor kräver det.



Hur är vi annorlunda
• Vi har en kort gemensam 
stund, men för det mesta har 
en lärare 1‐3 studeranden, nog 
ofta i samma rum.

• Mammorna kan komma med 
sina små barn.

• Vi har ”läroplan”, men 
behöver inte alltid  följa den.

• Vi har tid att lyssna och lära 
känna våra egna studeranden.

• Ofta blir det vänskap.



Hur ser vår verksamhet ut?

Vi är vänner! Vi träffas en gång i veckan/två 
timmar
• Gruppen får startas bara om

det finns minst 3‐4 ”lärare”
• Studeranden är

invandrarkvinnor
– som är gamla/sjukliga
– som har en stor familj
– som är på mammaledighet
– som har inlärningssvårighter
– som vill ha finländska
bekanta



Auroras – kvällar där kvinnliga akademiker träffas,
‐ en ny möjlighet att lära sig finska och om Finland



Vi vågar yttra oss

• Vi får höra sådant som 
myndigheterna inte vet, om 
hedersvåld, polygami och 
omskärelse osv.

• Vi är friare än kommunala 
lärare att kontakta 
tjänstemen och politiker på 
lokala och landsomfattande 
nivå.



Vi är stolta över att nätverket 
uppskattas

• Stöd från Finlands 
Kulturfond

• Hederspris från YWCA 
år 2009

• Justieministeriets 
demokraripris 2012

• TV och radioprogram, 
intervjuer i olika 
tidningar



Lärarutbildning

• Landsomfattande 
seminar en gång per år

• Lokala 
utbildningstillfällen

• Gruppernas egen 
utbildning (minimöten)

• Möjlighet att delta i 
kommunala eller andra 
seminarier



Problem

• Varför det trots allt 
som görs finns 
kvinnor som 
inte vill lära sig 
språket?

• Är det kvinnan, 
mannen eller 
släkten som gör 
beslutet?

• Bild PHILIPPE DESMAZES / AFP



VÅR DRÖM
Varje kvinna som flyttar 
till Finland integrerar sig:  
‐ lär sig finska/svenska
‐ förvarar det som är           
bra i hennes egen kultur
‐ plockar de bästa bitarna 
i den finlänska kulturen 
sig till  nytta
‐ blir aktiv medlem i 
samhället



Man får mera än vad man ger 
t.o.m. nya barnbarn


