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Hej,
Julen är här och vi kan se tillbaka på ytterligare ett år med en pandemi som har
påverkat vår vardag. Jag hoppas därför, att denna jul kan ge dig en paus från
vardagen då du tryggt kan fira med dina närmaste.
Även om 2021 har varit ett annorlunda och krävande år, har det också hänt
mycket spännande i klubben. Vi har haft kommunalval som resulterade i en god
representation av kvinnor i Vasa stadsfullmäktige. Jämställdhet i det politiska
beslutsfattandet och en jämställd maktfördelning är en förutsättning för
demokrati. För att demokratin ska förverkligas är det viktigt att också olika
människogrupper är representerade i beslutsfattandet.
Som ni minns sköts kommunalvalet upp från april till juni, eftersom det fanns
en allmän oro att man inte skulle kunna garantera hälsosäkerheten på grund av
pandemin. Det gav klubben möjlighet att ta sig en grundlig funderare på hur vi
skulle stödja våra medlemmar i valet. Vi satsade på att marknadsföra
kandidaterna i korta videointervjuer och två tidningsannonser. Resultatet för
Vasa blev imponerande.
Efter pandemins utbrott i fjol anade vi att den traditionella julmässan var hotad
på grund av osäkerheten som då rådde och våra onda aningar besannades. I år
bestämde vi ändå att den borde kunna ordnas på ett säkert sätt. Men covidläget blev snabbt sämre under november månad, och vi var tvungna att ta upp
ordnandet av julmässan till grundligt övervägande. Efter noggranna
förundersökningar togs beslutet att mässan, trots det rådande läget, kunde
ordnas på ett coronasäkert sätt.
Vasabladet skickade ut sin reporter Ebba Håkans till mässan. Hon skriver: ”Med
kameran i högsta hugg frågade vi försäljare och besökare vad Kvinnornas
julmässa betyder för deras julfirande. Det rådde en allmän mening om att
mässan aldrig mera får lysa med sin frånvaro. Saknaden var betydande förra
året, och nu får Vasa äntligen tillbaka sin traditionella julstart enligt många
besökare. För även om Kvinnornas julmässan 2021 var av glesare art än tidigare
år, så var stämningen densamma.” Och vi klubben håller med: Julmässan får
aldrig mera lysa med sin frånvaro.
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Kvinnoklubbens övriga ordinarie verksamhet har praktiskt taget legat på
sparlåga. Vi hoppas verkligen att pandemin klingar av så småningom och att vi
åter kan få ses vid olika event och offentliga tillställningar.
Snart har vi ett nytt år med nya utmaningar och vi är redo. I januari hålls
Finlands första välfärdsområdesval, där man väljer välfärdsområdesfullmäktige
för välfärdsområdena. I Vasa är det 16 kandidater som ställer upp, varav 8 av de
16 kandidaterna är medlemmar i kvinnoklubben. Även i detta val vill vi jobba för
en jämställd hälsa och välfärd och jämställd maktfördelning i de nya beslutande
organen.
Vasa svenska kvinnoklubbs arbete behövs, och jag är oerhört tacksam över att
du, bästa kvinnoklubbare, bidrar till vårt viktiga arbete och fina gemenskap.
Men före det ska vi ta en julpaus och försöka samla krafterna.
Jag önskar att du får en avkopplande, fridfull julhelg och ett gott nytt år.
Ramieza Mahdi, ordförande
Tel. 045 669 3811
Email: ramkaxaaji@gmail.com
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