
Mitä yhteistä on Intian Adivasi-alkuperäiskansalla, 
Suomen osatyökykyisillä ja Helsingin vanhusten 
asumisoloilla? Ainakin se, että muun muassa näistä 
keskusteltiin kiivaasti Suomen sosiaalifoorumissa 
2013.  

Kuvittele 5-kerroksinen koulurakennus täyteen 
innostunutta kuhinaa, avoimia kohtaamisia. 
Kuvittele talo täynnä kaikenikäisiä ja kaiken-
näköisiä ihmisiä, lupaa jutella tuntemattomille 

ja olla oma itsensä. Viikonlopun aikana kohtasi reilu 2 
500 ihmistä, joita veti yhteen halu ymmärtää ja halu 
vaihtaa ajatuksia. Se on Sosiaalifoorumin henki.

Suomen Sosiaalifoorumi on osa kansainvälistä So-
siaalifoorumi-liikettä. Foorumit kokoavat eri maissa ja 
alueilla yhteen oikeudenmukaisen yhteiskunnan ra-
kentamiseen tähtääviä järjestöjä ja ihmisiä. Suomen 
Sosiaalifoorumi 2013 tarjosi tänäkin vuonna hienon 
mahdollisuuden tasaveroiseen väittelyyn, kokemus-
ten vapaaseen vaihtoon ja tehokkaiden toimintamuo-
tojen hahmottamiseen.

Suomen 12. sosiaalifoorumi keräsi arviolta 2600 
kävijää Arbikselle  20.–21.4.2013. Viikonlopun kes-
kustelutilaisuuksia, tapahtumia ja tempauksia oli jär-
jestämässä yli 120 kansalaisjärjestöä tai verkostoa. 
Tänä vuonna hommaa koordinoi Työväen Sivistysliit-
to ja tapahtuman mahdollisti Ulkoministeriön talou-
dellinen tuki. Mukana oli tänä vuonna ilahduttavan 
paljon uusia toimijoita sekä aiempaa enemmän näyt-
teilleasettajia.

Ihmisarvosta on kysymys! 
Sosiaalifoorumin 2013 yleisteemana oli ihmisarvo. 
Teemaa lähestyttiin yli 60 keskustelutilaisuudessa eri 
näkökulmista. Keskusteluissa korostuivat osallistu-
misen ja kuulluksi tulemisen merkitys. 

Tapahtuma oli jaettu viiteen teemakokonaisuu-
teen, joissa korostuivat ihmisarvon ja osallistumis-
mahdollisuuksien yhteys. Elämä, työ, talous -teema-
talon seminaareissa näkyvit ajankohtaiset keskustelut 
veroparatiisien sääntelystä ja äärioikeiston haasteesta. 
Keskustelua herätti, millaista liikehdintää osattomuu-
den kokemuksesta kumpuaa. Muita teemoja olivat Ih-
misoikeudet ja kansanvalta, Kestävä kehitys ja ympä-
ristö, Rauha, dialogi ja kulttuuri sekä Hyvinvointi ja 
tasa-arvo.

Välityömarkkinat puhutti ja kiinnosti
Sosiaalifoorumin Hyvinvointi ja tasa-arvo -teemako-
konaisuuden suunnittelua veti Juha Keränen TVY 
ry:stä. Teeman alla järjestettiin tusinan verran tilai-
suuksia kahden päivän aikana. Aiheina olivat muun 
muassa perustulo, maahanmuuttajanuoret, aikapan-
kit sekä yhdenvertainen Suomi ja maailma.

Sosiaalifoorumissa kohdataan

Rauhankulttuuri vs. vihakulttuuri

Asiantuntijana omassa asiassaan

Välityömarkkinat

Suomen Sosiaalifoorumi 2013:n 
osaanottajamäärä: 2600 henkilöä



– Aika mukavasti meidän ihmiset olivat foo-
rumin löytäneet. Esimerkiksi välityömarkkinat   
-seminaarissa  kuului työttömienkin ääni.  Ensi vuo-
den foorumin suunnittelu alkaa pian ja toivon, että 
työttömien yhdistykset ovat vielä näkyvämmin mu-
kana, Juha sanoo.

Välityömarkkinat – sosiaalinen työllistäminen 
murroksessa -tilaisuus keräsi Arbiksen juhlasalin 
täyteen väkeä.  Välityömarkkinoiden selvityshenki-
lö Tarja Filatov avasi Välityömarkkinat-selvitystä ja 
sen suosituksia. Keskustelussa pohdittiin, mistä ra-
hat työllistämiseen, jos vastuu siirtyy kokonaan kun-
nille. Entä, onko ikääntyneille yli 58-vuotiaille tarjol-
la pysyvää eläkeratkaisua ja ketkä ovat oikeutettuja 
pysyvään palkkatukeen? Keskustelussa olivat muka-
na kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Mari 
Tolppanen, lääkäri Antti Holopainen sekä TVY:n 
puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Syrjityistä syrjityimmät naiset
Viikonlopun aikana naiskysymys nousi esiin mones-
sa osatapahtumassa. Yhdenvertaista Suomea ja maa-
ilmaa käsitellessä tilaisuudessa erikoissuunnittelija 
Malla Laiti totesi: ”Romaneista nainen kohtaa ensim-
mäisenä syrjinnän.”  

Nuorten yhteiskuntakuuta käsitelleessä tilaisuu-
dessa kerrottiin Vantaan Petra-projektista, jonka ta-
voite on vähentää nuorisotyöttömyyttä. Projektissa 
on koettu sukupuolen merkitys työllistymisessä niin 
tärkeäksi, että hankkeessa toimii erityinen tasa-arvo-
koordinaattori. Samoin todettiin maahanmuuttajien 
työllisyys -tilaisuudessa: sukupuolella on merkitystä. 
Puhumattakaan epäsopivan iän ja epäsopivan suku-
puolen yhdistelmästä työmarkkinoilla!

Foorumin päätöstilaisuuteen naisten viestiä Inti-
asta toi karismaattinen puhuja Namrata Bali. Bali on 
naisten työllisyyttä edistävän SEWA:n puheenjohta-
ja. SEWAn tavoitteena on naisten työllisyyden ja sitä 
kautta itsemääräämisoikeuden edistäminen. Järjestöl-
lä on yli miljoona jäsentä ympäri Intiaa ja paljon teh-
tävää.  

Naiset työllistävät itse itsensä Intiassa. Heillä ei 
ole työnantajaa, jolta vaatia oikeuksiaan. Naisten työ 
on näkymätöntä, naiset eivät itsekään tunnista, mitä 
kaikkea he tekevät, kuinka arvokkaita he ovat, Bali 
kertoi.

Siksi kaikkein tärkeintä on nostaa naisten epävi-
rallisella sektorilla tekemä työ sille kuuluvaan arvoon. 
Emme halua enää olla vain jonkun tyttäriä tai vaimo-
ja. Naisille ja naisten tekemälle työlle on annettava 
oma nimi!

Päivi Vartiainen-Ora
Työväen Sivistysliitto TSL

Lisätietoja, kuvia, tekstejä ja videoita Suomen 
Sosiaalifoorumista 2013:  
www.sosiaalifoorumi.fi

TVY ry:n ja Ehyt ry:n myyntipöytä Bussiorganisaattori Tuija Öystilä (oik.)

Myyntipöytäkuja Kahvioruuhkaa

Loppupaneeli

Namrata Bali, kansainvälinen vieras (oik.)
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