
”Kun naiset ovat suljetut riveistä pois, on silloin toinen puoli ihmiskuntaa lamassa, ja

luonnollisesti toinenkin puoli semmoisesta epäsuhtaisesta tilasta kärsii.” – Minna

Canth

Aika: maanantai 20.3.2023 klo 15–16.30, kahvitarjoilu klo 14.45 alkaen

Paikka: Eurooppasali, Malminkatu 16, ja etänä

Järjestäjät: Naisjärjestöjen Keskusliitto, Eurooppanaiset, Monika-Naiset Liitto

Ilmoittautuminen: https://tinyurl.com/minnapaneeli

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Silti sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis meilläkään.

Suomi on Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naisille, sukupuolten välisen palkkaeron kapeneminen on

lähes pysähtynyt noin 16 prosenttiin, eikä Suomi ole ottanut käyttöön tasa-arvoa edistävää ulkopolitiikkaa.

Moni nainen kohtaa arkipäivässään syrjintää, vihapuhetta ja rasismia.

Miten tasa-arvotyöhön saadaan vauhtia? Saadaanko lähisuhdeväkivaltaa ennaltaehkäisevä laki? Miten

naiset pääsevät töihin ja saavat samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä? Kuinka kitketään rasismi

ja vihapuhe? Ottaako Suomi käyttöön feministisen ulkopolitiikan? Miten demokratia ja ihmisoikeudet

turvataan? Mitä puolueet ovat valmiita tekemään tasa-arvon eteen tulevassa eduskunnassa ja

hallituksessa? Tule kuulemaan ehdokkaiden ratkaisuja ja osallistumaan keskusteluun Minna Canth

-vaalipaneeliin!

Ohjelma

klo 14.45   Kahvit

klo 15.00   Tilaisuuden avaus

Naisjärjestöjen tavoitteet tulevalle hallitukselle

Saara-Sofia Sirén, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja

klo 15.10   Paneelikeskustelu: Mitä Minna tekisi?

Panelisteina:

Elina Valtonen, kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja, Kokoomus

https://tinyurl.com/minnapaneeli


Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko, SDP

Osallistuja avoin (tbc), Perussuomalaiset

Osallistuja avoin (tbc), Vihreät

Osallistuja avoin (tbc), Keskusta

Pia Lohikoski, kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Vasemmistoliitto

Eva Biaudet, kansanedustaja, RKP

Sari Kumin, KD Naisten puheenjohtaja, Kristillisdemokraatit

Haastajina:

Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto

Päivi Luna, puheenjohtaja, Eurooppanaiset

Olga Silfver, puheenjohtaja, Monika-Naiset liitto ry

klo 16.30   Yhteenveto ja tilaisuus päättyy

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry on vuonna 1911 perustettu sukupuolten

tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja

tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.

Eurooppanaiset ry on vuonna 1995 perustettu kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton keskustelufoorumi, jonka

tavoitteena on koota naisia EU-asioiden ympärille keskustelemaan, osallistumaan ja vaikuttamaan.

Monika-Naiset liitto ry on 1998 perustettu, monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestö, jonka tavoitteena on

edistää Suomeen muualta muuttaneiden naisten tasa-arvoista asemaa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja

ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.


