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DELEGATIONEN FÖR ETNISKA RELATIONERS STÄLLNINGSTAGANDE PÅ DEN
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN DEN 8 MARS 2019

Delegationen för etniska relationer ETNO vill överräcka en ros till äran av kvinnodagen till alla
kvinnor i Finland, och särskilt till kvinnor med invandrarbakgrund. Dessa kvinnor arbetar i olika
yrken, tar hand om sina familjer, bär kulturarvet från generation till  generation och deltar på
olika sätt i samhället. Det finns flera hinder på deras vägar. ETNO utmanar olika aktörer i
samhället att identifiera och avlägsna dessa hinder och stärka kvinnors delaktighet och
integrering.

Det är viktigt att främja inkludering och deltagande av kvinnor med invandrarbakgrund på ett omfattande sätt.
Det innebär tillräcklig försörjning och välbefinnande och möjlighet att delta som en jämlik medlem i en rad olika
samhällsaktiviteter och arbetslivet. Ändå möter kvinnor med invandrarbakgrund många olika utmaningar i det
privata och arbetslivet samt inom utbildningen. ETNO anser att det är viktigt att man i diskussionen om hur
kvinnor med invandrarbakgrund kan tryggas en jämlik ställning i det finska samhället kommer med konkreta
åtgärder. ETNO vill lyfta fram vikten av att bedöma könskonsekvenser såväl när det gäller
integrationsåtgärder som för att förebygga våld mot kvinnor och hjälpa offren samt sysselsätta
invandrare.

Jämfört med kvinnor med finländskt ursprung är det tre gånger svårare för kvinnor med invandrarbakgrund
att få arbete (Economic Survey of Finland 2018, OECD, 2018). Kvinnors ställning på arbetsmarknaden
påverkas också av direkt eller indirekt diskriminerande attityder, vilka kan leda till att man stängs utanför
marknaden (FRA, 2018). Man har genomfört olika kampanjer för att ingripa i diskriminering i arbetslivet, men
de inte leder till effektiva resultat. ETNO identifierar också att arbetsmarknadsaktörer inte alltid har kapacitet
att känna igen kompetensen hos kvinnor med invandrarbakgrund. ETNO kräver konkreta åtgärder för
att stödja sysselsättning och entreprenörskap för kvinnor med invandrarbakgrund. I TE-tjänster
bör man uppmärksamma att kvinnor med invandrarbakgrund har lika starkt stöd för
sysselsättning som för invandrarmän.

Kvinnor med invandrarbakgrund nervärderar sina språkkunskaper och utbildningsnivå som påverkar deras
möjligheter att få arbete (UTH, 2014). Språkkunskaper är av betydelse såväl för sysselsättningsmöjligheterna som för
kvinnors välbefinnande och deras möjligheter att delta i samhällets verksamhet. Som en del av invandrarutbildningen
inom det fria bildningsarbetet har man förbättrat möjligheterna för föräldrar som stannar hemma med sina
barn att utbilda sig. ETNO välkomnar denna förbättring, men påpekar samtidigt att man i fortsättningen
ska trygga ett tillräckligt utbildningsutbud och barnomsorg som en del av det. ETNO betonar
dessutom att verksamheten för att integrera kvinnor som sköter sina barn hemma ska vara
systematisk och flexibel så att den lämpar sig för människor i olika livssituationer.

Organisationer har en central roll när det gäller att se till att verksamhet som syftar till att ge möjlighet till
sysselsättning, förbättra språkkunskaper och öka delaktigheten når kvinnor och familjer. Organisationer har i
flera olika projekt tillsammans med myndigheter utvecklat goda modeller och metoder för att främja att
förbättra kvinnors möjligheter till aktiv verksamhet i samhället. Mentorskapsverksamhet är ett bra exempel på
detta. ETNO betonar att organisationers verksamhet för att främja rättigheterna, jämlikheten
och likabehandlingen av kvinnor med invandrarbakgrund samt dess finansiering måste säkras.

ETNO är särskilt orolig för våld mot kvinnor med invandrarbakgrund och de skadliga traditionerna i Finland utgör
ett hinder för kvinnors jämlikhet och likabehandling (OPTULA, 2014). Finland har ratificerat iaktta internationella
konventioner, såsom Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (s.k.
Istanbulkonventionen). ETNO pekar på genomförandet av internationellt överenskomna åtgärder mot våld
mot invandrarkvinnor. ETNO uppmanar den nationella regeringen att tillhandahålla nödvändiga resurser
för att genomföra konventionerna.


