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BPW 17th European Conference
9th BPW Young Symposium Reykjavik 27 - 29.5.2022
Konferenssin teemana Equality, tasa-arvo
Kokemuksia ja koosteita konferenssista sekä kolmesta eri Workshopista, joihin itse osallistuin.
Ennen Islannin matkaa luin Satu Rämön kirjoittamaa kirjaa Islantilainen voittaa aina. Elämää
hurmaavien harhojen maassa. Islantia asuttivat ensimmäisinä viikingit, jotka olivat tuoneet
mukanaan Irlannista kauniita naisia. “ Kun kaikki vapaat maat oli tulijoiden kesken jaettu,
niin asutuksen kausi päättyi ja Islantiin perustettiin parlamentti Altinget. Elettiin vuotta 930,
ja maassa asui tuolloin noin 15 000 ihmistä.” Tällä hetkellä Islannissa asuu noin 320 000 ihmistä, joista suurin osa asuu Reykjavikissa ja sen lähellä.
Reykjavikissa on tehty paljon töitä miesten ja naisten tasa-arvon puolesta. Islanti on ollut ykköstilalla , kun on listattu eri maiden tilannetta miesten ja naisten tasa-arvoasioissa. Suomi oli
tässä samassa tilastossa kakkosena.
Islannissa miesten ja naisten tasa-arvoa on pystytty lisäämään useilla eri alueilla. Esimeriksi
isien on otettava isyyslomaa tietty määrä, jotta naisetkin voivat käydä töissä ja näin työmarkkinoilla naisten työllistymismahdollisuudet pysyvät hyvinä. Islannissa miesten ja naisten
kotityöt jaetaan tasan ja miehet osallistuvat hyvin lasten hoitoon. Tämä isien osallistumien
näkyi hyvin käytännössä. Isiä näkyi puistossa lastensa kanssa ja myös muuallakin.
Islanti on yksi turvallisimmista maista naisille. Islannissa on kovin siistiä, vauraus näkyy hyvin hoidetuissa taloissa, julkisissa paikoissa. Vaikka ennestään tiesin, että Islanti on kallis maa,
niin silti yllätyin sen kalleudesta esim. kahvi maksoi 10 euroa.
Islannissa on paljon erilaisia värikkäitä taloja. Joidenkin talojen päätyseiniin oli tehty kauniita
maalauksia. Islannissa näkyi paljon taloja, jotka oli pellitetty ja sitten maalattu. Pellitystä talojen päällä suositaan koska Islannissa sataa paljon.
Ensimmäisenä konferenssipäivänä oli halukkaille tarjolla kävelyä oppaan kanssa.
A Walk to the Asmundur Sculpture Garden ja Laugardur Park. Tällä kierroksella meille kerrottiin, kuinka vielä 1900-luvun alkupuolella pyykkiä pestiin kuumissa lähteissä.
Johanna Kristin Tomasdottir, BPW President Iceland piti oman puheenvuoronsa. Hän kertoi
lähettäneensä jokaiselle kongressiin osallistujalle sähköpostia. Itsekin sain häneltä postia.
Yhdessä hänen lähettämässä postissa oli valittavana mihin tilaisuuteen, workshoppiin haluaa
kukin osallistua. Hän kertoi että osallistujia oli viidestä maanosasta ja 25 maasta ja osallistujia oli 252.
Konferenssin juontajana toimi energinen, valloittava Ragnhildur Vigfusdottir, permanent secretary Ministry of Infrastructure.
Konferenssiin oli saatu puhumaan useita vaikutusvaltaisia ihmisiä eri aloilta. Oman puheenvuoronsa meille piti Eliza Reid Islannin presidentin puoliso, joka on myös kiinnostunut edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Puheenvuoron piti myös Katrin Jakobsdottir Islannin
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pääministeri. Paneeleihin oli saatu usean alan edustajia oli mm. terveydenhuoltoalalta, kirkon
edustaja, ensimmäinen naispuolinen komisario, koulutusalalta, yrittäjiä, tutkimusalalta.
Konferenssin avajaiset pidettiin Reykjavikin City Hallissa, mikä oli veden äärellä. Avajaisissa
saimme kuunnella kaunista, vaikuttavaa kuorolaulua. Kaikista 25 maasta, mitkä olivat osallistuneet konferenssiin esiteltiin näiden maiden BPW presidentit. Näistä maista paikalla olevat
BPW presidentit tulivat taputusten kera lavalle omalla vuorolla.
Itse konferenssi oli Hilton hotellissa. Hilton hotellissa oli myös Gala Dinner. Hilton hotelli oli
onnistunut valinta konferenssin pitopaikaksi ja siellä oli tarjolla upeat ruoat ja ruokien esillepano oli tehty kauniisti.
Ensimmäinen workshoppini oli Anu Viksin, BPW Europe Regional Coordinator,
Conny R Montague, specialist for International Management Communication.
Aiheena: Inclusive leadership: the skill to manage diverse teams, talents and ideas
Tämän kaiken voisi kiteyttää sanaan Diversity, monimuotoisuus. Onnistuakseen tässä tarvitaan erilaisia yksilöitä, arvostamista, varoja, älykkyyttä, erilaisia taitoja, saada ihmiset vaikuttumaan asiasta, niin että jokin toinenkin ihminen vaikuttuu, tulee mukaan, tätä pitää jaksaa
tehdä vuosia.
Luennoitsijoilla oli esillä DIVERSITY, jokaiselle kirjaimelle oma merkityksensä
Different, erilaisuus
Individuals, yksilöitä
Valuing, arvostaminen
Each other, jokainen
Regardless of, joka tapauksessa - kaikesta huolimatta
Skin, saada vaikututtumaan
Intellect, älyllinen
Talents of, monitaitoisuus
Years, vuosia
Toinen workshoppini oli Pinella Bombacin, director at Italian Finance Ministry.
Regional Coordinator BPW Europe, Chair International taskforce “New Charter of the Girls
Rights. Aiheena The new Charter of the Girls Rights, in Europe: The award of the European
Parliament.
Tämä palkinto tuli WPS Award Competition in the Category Best Networkista Pinella Bombacinille 15.10.2020. Koronaepidemian takia palkinto luovutettiin hänelle syksyllä 2021 Roomassa. Pinella kertoi, että hänen sydän ei ollut koskaan aiemmin sykkinyt niin paljon kuin
silloin kuulleessaan palkinnon saamisestaan. Pinella oli tehnyt tämän The New charter of the
Girls Rights in Europe:n kanssa työtä useiden eri toimijoiden kanssa 10 vuoden ajan.
Virallisia yhteistyökumppaneita olivat United Nations, European 37 Women Lobby, European
Parlament, Indifes, Unesco, Comistation Interassoliation Carta Diretti Bamligen Geron. Italiassa oli Pinellan lisäksi useita yhteystyökumppaneita, mistä on erikseen maininta tässä esityksessä.

3/5
Tyttöjen oikeuksista on ollut puhetta jo monissa muissakin konferensseissa:
World konferenssissa 1995 Pekingissä, Reykjavikin Euroopan konferenssissa 1998.
BPW European kongressi oli Zürichissä 2016. Silloin BPW European Presidents meetingissä
30.9.2016 kaikki mukana olleet hyväksyivät The New Charter of the Girls Rights. The European Coordination Committee suosittelee kaikkia BPW European Federations ja Clubs tuomaan
julki tätä Charteria, varsinkin sellaisissa maissa missä on naispakolaisia.
The new charter of the Girls Rights
Each girl and adolescent has the right.
Jokaisella tytöllä ja nuorella on oikeus:
Article 1.Tulla suojelluksi ja saada oikeudenmukaista kohtelua perheiltään, koulussa, työnantajiltaan. Vanhemmuudessa vanhemmat tarvitsevat terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kunnan tukea.
Article 2. Tulla suojelluksi fyysiseltä, psyykkiseltä väkivallalta, hyväksikäytöltä, seksuaaliselta
hyväksikäytöltä, kulttuurin rajoitukset eivät saa häiritä tytön, nuoren fyysistä eikä psyykkistä tasapainoa.
Article 3. Kaikkien mahdollisten sosiaalisten etuuksien saantioikeus, vammaisten ja työkyvyttömien erityistukeminen.
Article 4. Tulla kohdelluksi lakien ja sosiaalisten organisaatioiden sääntöjen mukaisesti.
Article 5. Saada koulutusta talousasioihin, poliittisiin asioihin, mitkä edesauttaisivat hänen
kasvua tulla aikuiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi.
Article 6. Saada tietoja, koulutusta terveysasioihin, seksikäyttäytymiseen, ehkäisyasioihin.
Article 7. Lapsen ja nuoren on hyvä voida hyödyntää sitä kaikkea tukea, mitä hän saa vanhemmiltaan, koulusta, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta silloin, kun hänellä on fyysisiä ja
emotionaalisia muutoksia puberteetin aikana.
Article 8. Tulla merkityksi kaikkiin virallisiin tilastoihin, joissa on erikseen ilmoitettava sukupuoli ja ikä.
Article 9. Tyttöjä ei saa pitää julkisuudessa tupakan, alkoholin ja vahingollisten aineiden
puolesta puhujina tai mukana sellaisissa kampanjoissa, mitkä voivat antaa tytöistä negatiivista kuvaa tai mitkä loukkaavat heitä.
Nämä kaikki artiklat ovat englanninkielellä BPW sivuilla The New Charter of the Girls Rights.
BPW Italy project in Europe
2017-2018 BPW Italy Clubeja pyydettiin levittämään heidän yhteisöissään, kunnissaan, kaupungeissaan valtuustojen kautta tietoja New Charter of the Girls Rights.
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2018 -2019 BPW Clubit Italiassa pyysivät mukaan heidän terveydenhuoltoa ja peruskoulun
ala-asteita levittämään tietoa tästä Charterista.
Italiassa edettiin askel askeleelta viemään tätä Charter-asiaa eteenpäin. Päämääränä edistää,
auttaa kulttuurissa yksilön kunnioittamista, tässä tapauksessa pienen tytön, tulevaisuuden
naisen ja ennalta ehkäistä häntä kaikelta väkivallalta, suvaitsemattomuudelta.
Ensimmäinen askel
Italian BPW presidentti muodosti seitsemän henkilön työryhmän (yksi jäsen jokaisesta Italian BPW alueesta) ja puheenjohtajan.
Toinen askel
Jokainen työryhmän jäsen osallistui kysymään kontaktijäseniä, niin että jokaisesta Italian 307 BPW Clubista saataisiin yksi kontaktijäsen.
Kolmas askel
Puheenjohtaja lähetti työryhmälle opaskirjan keiden kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. BPW Clubeille tietoa , tiedonlevitystä edelleen Charterista.
Työryhmien jäsenien tuli olla yhteydessä jokaisen kunnan kunnanvaltuustoon
Charterista. Tehdä yhteistyötä sellaisten yhdistysten kanssa, joilla on samankaltaisia päämääriä kuten esim. Unicef. Tehdä yhteistyötä koulujen, opiskelijoiden
ja perheiden kanssa.
Neljäs askel
Tehdä yhdessä projekteja alakoulujen ja yläkoulujen kanssa, esimerkiksi Nukketeatteri,
Tulokset Italiassa Pinella Bombacin 28.5.22 kertomana:
Italian 900 Municipaltie, kuntaa, 11 Region, aluetta, kaksi yliopistoa ovat hyväksyneet the
New Charter of the Girls Rights.
BPW Kypros on myös ottanut The New Charter of the GIrls Rights käyttöönsä.
The New Charter of the Girls Rightsin tarkoituksena on kasvattaa, kouluttaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja taistella väkivaltaa vastaan.
Italian mallia voi muutkin maat halutessaan hyödyntää , kun halutaan lisätä maissa sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Seuraava BPW European kongressi on Maltalla 2025 ja siellä on myös yhtenä aiheena The
New Charter of Girls Rights.
Pinella Bombaci lopetti esityksenä
“Nothing great has been done in the world without the contribution of passion.” Georg Hegel

Kolmas workshoppini oli Runa Magnusdottir, Ledership Coach & Mentor. What if you have
been told a lie about gender?
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Runa käsitteli aihetta niin, että meidät usein lokeroidaan tiettyihin laatikoihin muiden toimesta ja joskus lokeroimme itsemme itsekin. Meidän jokaisen tehtävä on olla juuri sellainen kuin
me olemme, be yourself.
Let the truth set you free, but me prepared to be challenged.
Explore boxes, escape boxes, expand boxes. Aina voit tutkia mitä kaikkea laatikossasi on. Halutessasi voit aina paeta laatikostasi, mikä ei ole enää sinua varten.
Voit mennä myös katsomaan www.runamagnus.com.
29.5.22 Farewell Party oli at Hotel Geysir. Linja-autolla lähdimme Hotel Hiltonista ja matkalla kiersimme osan The Golden Circlesistä. Matkalla poikkesimme Pingvellerin kansallispuistoon, näimme laavakenttiä, kaukana näkyi toiseksi suurin jäätikkö, upea vesiputous. Geysir hotellin lähellä oli useita Geysireitä kahdesta suihkusi vettä tosi korkealle.
Kokonaisuudessa kongressi oli opettavainen, ajatuksia herättävä, kannustava. Yhdessä tekemällä saamme paljon hyvää aikaiseksi. Omasta mielestäni The New Charter of the Girls Rights
on BPW:n toimintaa parhaimmillaan laaja-alaisesti tasa-arvon puolesta puhujana ja pyrkimystä väkivallattomuuteen.
Itse olen ammatiltani sairaanhoitaja. Viimeisinä työvuosinani asiakkaina/potilaina oli useita
henkilöitä, jotka kokivat olonsa muun sukupuoliseksi, naisia, jotka halusivat mieheksi tai miehiä jotka halusivat naiseksi. Näissäkin tapauksissa on kyse tasa-arvosta.
Aamulehdessä oli tänä keväänä kirjoitus, että tulevaisuudessa muutaman vuoden päästä
henkilötunnuksesta ei kävisi enää selville se onko mies vai nainen. Nyt Suomessa henkilötunnuksen toiseksi viimeinen merkki eli numero on naisilla parillinen ja miehillä pariton.
Kirjailija Satu Rämö oli haastatellut Elin Flygenringiä, joka oli ollut Helsingissä Islannin suurlähettiläänä vuosina 2008-2012. Elin Fygenring oli kertonut Satu Rämölle miettineensä vuosien varrella täydellisen yhteiskunnan reseptiä.
“Siinä olisi puolet Suomea ja puolet Islantia. Suomesta otettaisiin järjestelmällisyys, suorapuheisuus, ja itseironian taito. Islantilaiset antaisivat rohkeuden, itsevarmuuden ja uskon pärjäämiseen. Se olisi kerrassaan täydellinen sekoitus.”
Tämä kongressi ylitti kaikki odotukseni.
Kiitos kaikille järjestäjille, mukanaolijoille sekä yhteystyökumppaneille.
Terhikki Palenius
BPW jäsen Tampereen Liike- ja virkanaiset ry

