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Medlemsbrev 1/2022 

Hej, 

Det har varit en god stund sen vi hördes senast. Orsaken är att vi inte haft så mycket aktiviteter i 

kvinnoklubben under våren förutom löpande styrelsemöten. Politiska hösten är i gång och det finns 

många frågor som berör oss alla och våra plånböcker inför hösten. Priserna på energi och livsmedel 

stiger. Kriget oroar givetvis även av andra orsaker och den globala uppvärmningen syns konkret och 

vårdkrisen är akut.   

Men på lokal nivå fortsätter vi arbeta som vanligt med våra kärnfrågor såsom att bevaka jämställdheten 

och jämlikheten i lokalpolitiken. Vi har också börjat sätta igång planeringen av den traditionella 

julmässan som ordnas varje år på självständighetsdagen. De senaste åren har vi påverkats av covid-19 

restriktioner, men i år är vårt mål att ordna julmässan med maximal kapacitet. Det jag saknar mest och 

är medlemskvällarna och after work tillfällen som vi brukar ordna  några gånger om året. Vårt mål är att 

att ha regelbunden dialog och träffar med våra medlammar.  

After work för medlemmar 

Vi har planerat ordna en medlemskväll den 14 oktober kl. 17.00 på SFP:s kretskansli, Rådhusgatan 23. 

Våra gäster under kvällen kommer att vara Anne Salovaara-Kero, styrelseordförande för Österbottens 

välfärdsområde, och SFP Vasa samorganisations ordförande Ulla Granfors. Det blir ett 

informationstillfälle om nuläget i välfärdsområdet och i SFP Vasas samorganisation, men därutöver har 

vi också tänkt oss kvällen som en stund för trevlig samvaro och utbyte av idéer och 

utvecklingsmöjligheter. Lokalavdelningen bjuder på pizza och drinks.  Meddela helst på förhand om du 

deltar, detta med tanke på serveringen. Det finns ett evenemang publicerat på vår facebooksida. Där kan 
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man anmäla sig, eller så går det också lika bra att maila mig. Länk till evenemanget: 

https://www.facebook.com/events/505656018043750/?ref=newsfeed 

Aktuellt inom politiken 

Välfärdsområdesval. Valet gick jättebra för SFP i Österbotten där vi fick enkel majoritet (32 mandat 

av 59) i fullmäktige. Från Vasa invaldes fem ledamöter. Det nya välfärdsområdesfullmäktige har redan 

satt i gång med strategiarbetet för kommande år. Under övergångstiden är det fortfarande samkommunen 

som sköter det operativa arbetet till årets slut, men från och med den 1.1.2023 tar det nya fullmäktige 

över ansvaret. Det är framför allt spännande med utmaningar, men den nya organisationsmodellen 

erbjuder också många förbättringsmöjligheter. Hela välfärdsområdets strategi bygger på att ge invånarna 

i Österbotten en god och jämlik social- och hälsovård samt sjukvård. 

Nationellt har regeringen har haft sin sista budgetria för denna regeringsperiod. Det som berör oss direkt 

i den budgetrian är att Vasa centralsjukhus arbete med patientsäkerheten får fortsatt finansierng. Det 

gläder mig också att nationalarkivets funktioner stannar i Vasa. I den budgetrian finns det också flera 

satsningar för jämställdheten, på barn  och barnfamiljer och satsningar på brottsoffrens ställning.  

 

Världsläget är just nu mycket bekymmersamt. Ungefär samtidigt som covid-19 slutade att påverka 

samhället i samma utsträckning som tidigare bröt kriget i Ukraina ut . Knappast hade någon trott att 

vi skulle uppleva ett fullskaligt krig i Europa. Om inte förr, så börjar vi nu känna av de negativa följderna 

med kraftigt eskalerande levnadskostnader, inflation och energikris. Krig medförA att de mest utsatta 

grupperna i samhället drabbas hårdare, såsom kvinnor, barn, människor med olika funktionsvariationer 

och äldre. Kvinnor drabbas av krig på annat sätt än män. Kvinnor utsätts för mera våld. Här har vi alla 

ett ansvar att reagera på orättvisor och stötta de som flytt från kriget, men också de som hålls kvar som 

fångar i eländet.  

Riksdagsval 2023 

Vi har ett riksdagsval på kommande. Det betyder att rekryteringen av kandidater redan är  i full gång. I 

Vasa valkrets ställer SFP upp 16 kandidater, och tanken är att resultatet ska bli en jämställd lista. SFP 

har redan nominerat 10 kandidater varav sju är män och tre kvinnor. Det är nu vi måste se till att bevaka 

att listorna blir jämställda. Om ni har goda namnförslag, kan ni gärna tipsa oss eller nomineringsgruppen 

under ledning av Sven Jerkku.  

https://www.facebook.com/events/505656018043750/?ref=newsfeed
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Medlemsavgiften 

I det här sammanhanget vill vi påminna om betalning av medlemsavgiften för år 2022. Ett ifyllt bankgiro 

med kontouppgifter finns här nedan. Varmt tack för ditt medlemskap! 

Ramieza Mahdi, ordförande 

 

Tfn 045 669 3811, e-post ramkaxaaji@gmail.com 
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