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Det finns många orsaker att ansluta sig till en kvinnosaksförening, men jag vill idag speciellt nämna tre saker 

som bidragit till mitt engagemang: möjligheten att arbeta för kvinnors rättigheter, att få samarbeta med 

andra kvinnor här i min stad, och att samtidigt ingå i en rörelse som för fram jämställdhetsfrågor globalt.   

Jag blev medlem i Helsingfors KFUK för sex år sedan, när jag just hade flyttat till hit för att studera religion, 

konflikt och dialog vid Helsingfors universitet. Tiden har gått, jag har slutfört mina studier och gått över till 

att jobba med fredsfrågor. Ändå har mitt engagemang i Helsingfors KFUK fortsatt vara en del av mitt liv, de 

senaste tre åren som styrelsemedlem. Både genom mina studier, där mitt slutarbete handlade om kvinnor, 

religion och fredsarbete, och i mitt jobb har jag många gånger påminns om vikten av kvinnor samarbetar 

och organiserar sig. Det är väldigt svårt att åstadkomma förändring på egen hand. När det kommer till stora, 

gemensamma angelägenheter som jämställdhet och mänskliga rättigheter behöver kvinnor samarbeta. 

Tyvärr är kvinnors rättigheter inte en självklarhet, utan något vi ständigt behöver fortsätta lyfta upp. 

 

För mig har KFUK varit en plats där jag har fått en sådan möjlighet att jobba tillsammans med och för andra 

kvinnor. Vi har kunnat stöda unga kvinnor genom billigt boende och stipendier. Vi har kunnat skapa 

utrymme för samtal mellan kvinnor av olika generationer och bakgrund. Och kanske viktigast: vi har jobbat 

med dessa saker tillsammans. När världen stängdes ner på grund av coronapandemin kändes det speciellt 

värdefullt att trots allt få samlas virtuellt och fundera på hur vi bäst kunde stöda och skapa gemenskap även 

i denna situation. 

 

För två år sedan fick jag möjlighet att delta KFUKs världsråd i Sydafrika och fick se hur det arbete vi gör i vår 

lilla lokalförening i Helsingfors får knyta an till ett nätverk av kvinnor över hela världen som jobbar för att 

stärka speciellt unga kvinnors ledarskap.  Att vara en ung kvinna i en kvinnosaksförening är för mig ett sätt 

att vara med och upprätthålla det goda arbete som redan gjorts, men också se till att kommande 

generationer kvinnor runtom i världen får se sina rättigheter förverkligas.   

 
 


