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 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä
korkeasti koulutettujen naisten verkostoa.
 Liiton kansainvälisen strategian keskiössä ovat korkeakoulutetut naiset ja
opiskelevat tytöt sekä heidän ihmisoikeutensa.
 Liiton kansainvälisen toiminnan kärki kohdistuu kumppanuuksien kautta
naisiin ja tyttöihin maissa, joissa koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa
on edelleen suuria ongelmia.
 Liitto keskittyy vaikuttamistyössään 2. ja 3. asteen koulutukseen.
Yhteistyötä tehdään myös peruskoulutusta edistävien järjestöjen kanssa.
 Suomessa maahanmuuttajanaisten kouluttautumista ja työllistymistä
edistetään Liiton Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostoissa.
 Liitolla on kansainvälinen vastuu, joka merkitsee sekä antamista että
saamista.
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 Liiton näkemyksen mukaan globaaleja ihmisoikeuksia edistetään
 tukemalla tyttöjen ja nuorten naisten pääsyä 2. ja 3. asteen koulutukseen

 toimimalla naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi
 tukemalla naisten taloudellista itsenäisyyttä työllistymis- ja
yritystoimintahankkeiden avulla
 Toiminnan edellytyksenä on, että jäsenet saavat riittävästi tietoa naisten
kansainvälisestä asemasta ja tutustuvat maahanmuuttajanaisten Suomessa
kohtaamiin haasteisiin.
 Liiton toimintamuotoja ovat mm. lausuntojen antaminen sekä osallistuminen
kansainvälisiin neuvotteluihin ja hankkeisiin.
 Liiton tasolla päävastuu kv-toiminnasta (kv) kuuluu kansainvälisten asioiden
koordinaattorille (CIR) ja Liiton puheenjohtajalle. Vastuuta voidaan jakaa
edelleen keskushallituksen ja kv-komitean jäsenille sekä paikallisyhdistysten
kv-yhdyshenkilöille.

Paikallisyhdistys
Toiminnan tavoitteet
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Toimintatavat
•

•

Vahvistetaan paikallisyhdistysten
kumppanuuksia muiden
kansalaisjärjestöjen ja verkostojen kanssa.

•
•

•
•

Järjestetään yhteistilaisuuksia kvsisarjärjestöjen ja paikallisten
ihmisoikeus- ja naisjärjestöjen
kanssa.
Verkostoidutaan muissa maissa
toimivien Akateemisten Naisten
yhdistysten kanssa.
Pidetään yhteyttä myös SANLIN
paikallisyhdistyksiin tekemällä
vierailuja ja hyödyntämällä
webinaareja ja sosiaalista mediaa.
Luodaan yhteyksiä
maahanmuuttajanaisten
paikallisjärjestöihin.
Luodaan yhteyksiä paikkakunnan
oppilaitoksiin.

Paikallisyhdistys
Toiminnan tavoitteet

•

•

•

Lisätään tietoisuutta naisten
ihmisoikeuksista ja
lainsäädännöstä Suomessa.
Tuetaan Akateemisten Naisten
osallistumista Luetaan yhdessä verkoston toimintaan.
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Toimintatavat
•

•
•

Vahvistetaan yhteyksiä
korkeakoulutettuihin
maahanmuuttajanaisiin.
•
•

Järjestetään yhteistilaisuuksia
kv-sisarjärjestöjen ja paikallisten
ihmisoikeus- ja naisjärjestöjen
kanssa.
Verkostoidutaan muissa maissa
toimivien Akateemisten Naisten
yhdistysten kanssa.
Pidetään yhteyttä myös SANLIN
paikallisyhdistyksiin tekemällä
vierailuja ja hyödyntämällä
webinaareja ja sosiaalista
mediaa.
Luodaan yhteyksiä
maahanmuuttajanaisten
paikallisjärjestöihin.
Luodaan yhteyksiä
paikkakunnan oppilaitoksiin.
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1. Kansainvälinen toiminta Suomessa

Toiminnan tavoitteet
• Vahvistetaan Liiton kumppanuuksia
tahoihin, joilla on SANLIN tavoitteita
tukevia globaaleja ulottuvuuksia.
• Luodaan aktiivinen kv-yhdyshenkilöiden
verkosto.

Toimintatavat
• Osallistutaan ulkoministeriön ja
kansainvälisten järjestöjen tilaisuuksiin.
• Säilytetään Helvi Sipilä-seminaarin
järjestämisvastuu Liitolla.
• Julkaistaan verkossa säännöllisesti
lausuntoja sekä mielipide- ja
blogikirjoituksia.
• Järjestetään Liiton vuosikokouksen
yhteydessä seminaareja
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
• Pidetään kansainvälisiä asioita esillä
yhdistysvierailuilla.
• Järjestetään Liiton vuosikokouksen
yhteydessä tai webinaarina vuosittain kvyhdyshenkilöiden kokous.
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2. Pohjoismaiden ja Itämeren alueen yhteistyö

Toiminnan tavoitteet

Toimintatavat

• Vahvistetaan yhteistyötä Kvinnliga
Akademikers Nordiska Nätverk, KANNIN
kanssa.

• Osallistutaan aktiivisesti KANNIN
vuosittaisiin kokouksiin.

• Tuetaan KANNIN yhteistyötä Itämeren
alueen ja University Women of Europe,
UWE -maiden kanssa.

• Tiedotetaan kokouksista jäsenistölle ja
rohkaistaan jäseniä osallistumaan.
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3. Eurooppalainen yhteistyö

Toiminnan tavoitteet

Toimintatavat

• Toimitaan aktiivisesti University Women
of Europe, UWE -kattojärjestössä.

• Rohkaistaan jäseniä hakeutumaan
UWEN luottamustoimiin.

• Vahvistetaan yhteyttä European
Women’s Lobbyyn (EWL).

• Osallistutaan UWEN vuosikokouksiin.
• Selvitetään uusia toimintatapoja ja
hankitaan lisäinformaatiota Liiton
päätöksenteon tueksi.
• Pyritään pitämään UWEN jäsenmaksun
taso kohtuullisena (1 € per jäsen v.
2018).
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4. Globaali yhteistyö

Toiminnan tavoitteet

Toimintatavat

• Säilytetään viestinnällinen yhteys
maailmanjärjestöön.

• Liiton avainhenkilöt (asiamies ja CIR)
ovat GWI:n henkilöjäseniä.

✓ Liitto erosi maailmanjärjestöstä Graduate
Women International, GWI:stä joulukuussa
2016.
✓ Liiton jäsenyyttä ei ole tarkoitus toistaiseksi
jatkaa.
✓ Edistetään GWI:n korvaavan virtuaalijärjestön
perustamista

• Myös paikallisyhdistysten jäsenet voivat
halutessaan liittyä GWI:n
henkilöjäseniksi.

• Säilytetään Liiton yhteys YK:hon.

• Arvioidaan säännöllisesti GWI:n
taloudellinen tilanne ja toimintakyky
sekä Liiton mahdollisuus osallistua GWI:n
toimintaan.

• Vahvistetaan Liiton kahdenvälisiä
suhteita GWI:n muihin maajärjestöihin.

• Tuetaan kahdenvälisiä hankkeita
(twinning).

Strategian laati Liiton kv-komitea vuonna 2017
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Viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

