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100 JÄMSTÄLLDHETSGÄRNINGAR – NYLANDS FÖRBUNDS OMRÅDE
Bästa kommundirektör, kommunfullmäktigeordförande och kommunstyrelseordförande,
Kvinnoorganisationernas Centralförbunds och delegationen för jämställdhetsärendens gemensamma
kampanj 100 jämställdhetsgärningar utmanar alla 26 kommuner i Nyland att delta med
jämställdhetsgärningar för ett välmående och mer jämställt Finland. På nationell nivå har redan över 50
jämställdhetsgärningar gjorts och i kampanjen deltar 38 partner, bland andra Finlands Kommunförbund,
Helsingfors stad, Rundradion och alla partiers kvinnoorganisationer. En jämställdhetsgärning kan vara stor
eller liten och regional eller lokal, men den ska främja jämställdhet mellan könen eller flickors och kvinnors
rättigheter. Jämställdhetsgärningarna utgör exempel på konkret och långsiktigt arbete för välfärden i Finland.
Mer info om jämställdhetsgärningar finns på adressen www.tasaarvo100.fi.
Vi önskar kommuner välkommen att delta med nya och konkreta jämställdhetsgärningar som en del
av Finland 100-jubileumsårets program. Inför kommunalvalet inbjuder vi kommunernas ledning,
myndigheter, kommunala beslutsfattare och kvinnoorganisationer till jämställdhetsåtaganden och samarbete
under Finland 100-jubileumsåret. En kommunal jämställdhetsgärning kan till exempel vara att förbinda sig att
följa den europeiska deklarationen för jämställdhet. Kampanjen 100 jämställdhetsgärningar i Nyland samlar
goda erfarenheter och exempel på jämställdhetsarbete i kommuner och städer och på samarbete för
jämställdhet. Utgående från resultaten delar vi ut ett kompakt infopaket till alla kommuner i Nyland och vi
informerar i medierna om kommunernas jämställdhetsarbete. Nylands förbund har beviljat Finland 100bidrag för främjande av jämställdhet i kommunerna i Nyland.
Anmäl ert deltagande i projektet 100 jämställdhetsgärningar senast den 31 mars 2017. Vi ber er utse
en kontaktperson i kommunen som vi kan ta kontakt med. Vi hoppas att ni engagerar alla beslutsfattare och
anställda i er kommun i att samla in goda exempel och hitta på nya jämställdhetsgärningar tillsammans. Ni
kan också utmana andra kommuner och städer att bidra med jämställdhetsgärningar. Varmt välkomna till
evenemanget Uusia näkökulmia kuntien kilpailukykyyn på förmiddagen den 12 maj 2017 under
Nylandsveckan, där de nyländska kommunernas jämställdhetsgärningar presenteras.
Med jämställdhetshälsningar,
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