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Saavuimme Ranskaan, Laguepieen illalla. Laguepie on pieni kylä Ranskan
maaseudulla. Siellä on vain noin 600 asukasta. Laguepiessa kaikki tarvittava oli
kävelymatkan päässä ja asuintiloista oli lyhyt matka kauppaan ja tiloihin, missä
toteutimme työskentelyn joka päivä klo 9.00-19.00. Välissä tietenkin ruokailut ja
tauot. Saapumisiltana meillä oli ensin illallinen ja sen jälkeen tutustuimme
toisiimme.
Seuraavana aamuna aloitimme työskentelyn sukupuolten tasa-arvo aiheen parissa
tavoitteena työstää ohjevihko aiheesta leirijohtajille.

Ensimmäisenä päivänä keskityimme paljon toisiin tutustumiseen ja ryhmähengen
rakentamiseen. Puhuimme siitä, millaisia odotuksia meillä on koulutukselta.
Keskustelimme myös yleisesti sukupuolesta. Toisena päivänä meillä oli aiheena
”safe space” eli turvallinen tila. Puhuimme siitä, mitä se tarkoittaa jokaiselle.
Usein keskusteluissa tuli ilmi juuri se, miten eri kulttuureista olevat mieltävät
asioita eri tavalla. Keskustelimme myös siitä millaisia ennakkokäsityksiä
miellämme ihmisistä sukupuolen perusteella. Käsittelimme myös
sukupuolirooleja.
Kolmantena päivänä siirryimme feminismi aiheeseen. Perehdyimme feminismin
historiaan lyhyesti. Teimme mielenkiintoisen harjoituksen ulkona, missä jokainen
sai lapulle erilaisen ja eri asemassa olevan henkilön. Meille esitettiin erilaisia
väittämiä henkilön etuoikeuksista ja jos se päti henkilöön, otimme askeleen
eteenpäin. Käsittelimme myös aihetta intersukupuolisuus.

Neljäntenä päivänä siirryimme aiheeseen sukupuolittunut väkivalta.
Sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelimme mm. seuraavien portaiden kautta:

Aloitimme myös työskentelyn ohjevihkon parissa. Jokainen sai ensin valita minkä
aiheen parissa haluaa työskennellä. Työstimme ohjevihkoa ryhmissä. Viidentenä
päivänä puhuimme sukupuolesta ja johtajuudesta. Jatkoimme työskentelyä
ohjevihkon parissa. Ohjevihkoa varten otimme paljon kuvia, missä näkyy ihmisten
luontainen eroavaisuus

Viimeisenä päivänä puhuimme sukupuolineutraalista kielenkäytöstä ja teimme
harjoituksia siihen liittyen. Oli yllättävän vaikeaa kuvailla henkilöä mainitsematta
sukupuolta. Viimeisenä päivänä kävimme läpi palautetta koskien leiriä.
Lisämausteena oli Ranskan junalakon vaikutukset kotimatkaan.
Toiminta kansainvälisessä ryhmässä oli antoisaa ja hauskaa. Kansainvälisessä
ryhmässä osallistujat puhuvat englantia keskenään ja uskallus käyttää kieltä
paranee! Erilaisten kokemusten jakaminen on kansainvälisessä ryhmässä yksi
mielenkiintoisimmista asioista. Ryhmä toimi hyvin yhdessä ja ryhmähenki oli
hyvä. Vapaa-aikaa leirillä oli melko vähän, vain yksi aamupäivä kokonaan ja
lisäksi illat. Vapaa-ajalla leiriläiset olivat usein ryhmissä ja jakoivat
kokemuksiaan, kävivät kävelyillä ja illalla paikallisissa menopaikoissa(jotka
menivät yllättävän aikaisin kiinni). Kaikenkaikkiaan vapaa-aikaa oli sen verran
vähän, että siitä piti ottaa kaikki ilo irti.
Opimme paljon uutta liittyen esimerkiksi sukupuoli-identiteetteihin ja LGBT:n
oikeuksiin. Käsittelimme tarkemmin aiheita kuten sukupuoliväkivaltaa,
sukupuolistereotypioita, seksismiä ja intersektionaalisuutta. Tämän ansiosta
pystymme nykyään havaitsemaan paremmin erilaisia sukupuolisyrjinnän
ulottuvuuksia ja ymmärrämme näiden aiheiden tärkeyden.

Vaihtojakso oli sopivan pituinen ja se on hieno mahdollisuus keskustella ihmisten
kanssa, jotka ovat peräisin erilaisista taustoista ja kulttuureista. Asumisen olot
olivat varsin hyvät, asuimme neljän hengen huoneissa ja ruokaa tarjoiltiin 3 kertaa
päivässä.
Kaikki oli hyvin järjestetty ja neuvottelimme yhdessä ohjaajien kanssa siitä,
millaisen lukujärjestyksen laadimme. Monikulttuurinen yhteisö mahdollisti sen,
että vaihtojakson aiheita pystyi ymmärtämään erilaisten kulttuurien näkökulmasta.
Tämä oli lienee hedelmällisin asia vaihtojaksossa.

