- kvinnoberättelser i Svenskfinland
Nästa år firar Finland 100 år av självständighet. Under 100 år har vi byggt upp ett demokratiskt och jämlikt
samhälle. I det här arbetet har också kvinnor deltagit, mer eller mindre synligt, både nationellt och lokalt.
Bildningsalliansen vill genom projektet Kvinnor Berättar lyfta fram kvinnors olika roller under de senaste
hundra åren.
Projektet samlar in berättelser, i första hand i skriven form på webbsidan www.kvinnorberattar.fi.
Berättelserna ska handla om kvinnor, kända eller okända. Tidsspannet är från år 1917 till i dag. Vi vill få in
en mångfald av berättelser. Det är ur mångfalden vi kan se helheten. Föreningar får gärna också lyfta fram
personer som aktivt arbetat för och utvecklat föreningens verksamhet.
Bildningsalliansens medlemmar, den fria bildningen i Svenskfinland, erbjuder under år 2016 och 2017
skrivarkurser runtomkring i Svenskfinland. Under 2017 kommer det också att ordnas föreläsningar
med temat och wikiträffar för att dokumentera flera kvinnor på Wikipedia. I maj 2017 ordnas en av
föreläsningskvällarna i Svenska Litteratursällskapets föreläsningsserie som en del av projektet Kvinnor
Berättar.
		Vi vill med projektet visa på:
		- vad kvinnor har gjort och åstadkommit
		- vilken inverkan de haft på vårt samhälle
		- hur de har levt och verkat
		- hur kvinnor har bemästrat sina livsöden
Kvinnor Berättar -databasen är kvinnokraft samlad i en databank, öppen för vem som helst att läsa
och ta till sej. Databasen är gemensam med projektet Naisten Ääni (www.naistenaani.fi) som ägs av
Suomalainen Naisliitto.
Riksdagsledamot Eva Biaudet är beskyddare av projektet Kvinnor Berättar. Projektet är en del av det
nationella firandet av Finland 100.
		Kontaktuppgifter:
		Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen
		henrika.nordin@bildningsalliansen.fi
		+ 358 44 353 1813
Bildningsalliansen är en takorganisation för den fria bildningen i Svenskfinland.
Samarbetsparter: Svenska Litteratursällskapet, KulturÖsterbotten, Sydkustens Landskapsförbund, SFV,
Svenska Kvinnoförbundet, Svenska studieförbundet och Suomalainen Naisliitto
Finansiärer: Svenska kulturfonden, SFV, Konstsamfundet, Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius,
Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

