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Suomen Akateemisten Naisten Liitto: Jokainen tarvitsee globaalikasvatusta 

Uusi vuonna 2016 voimaan astuva opetussuunnitelma edellyttää kasvatusta maailmankansa-

laisuuteen. Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL-FKAF) korostaa globaalikasvatuksen 

välttämättömyyttä kaikenikäisille ihmisille. Globaalikasvatusta ei ole syytä kohdistaa vain 

koululaisiin, vaan tavoitteena on herättää meistä jokainen maailmanlaajuiseen 

yhteisvastuuseen.  

Maailmankylässä tieto ja ihmiset liikkuvat nyt ennennäkemättömällä tavalla ja nopeudella. Kriisien 

ja pakolaisuuden aiheuttamat ongelmat ovat yhteisiä ja ne konkretisoituvat jokaisen arjessa. 

Liiton kärkiteemaksi valittu globaalikasvatus nostaa esiin globaalit kehityskysymykset ja yksilön 

vaikutusmahdollisuudet. Koulutus lisää ymmärrystä siitä, miten ihminen kytkeytyy 

maailmalaajuisiin kysymyksiin. Se rohkaisee oikeudenmukaisuuden edistämiseen omalla 

henkilökohtaisella toiminnalla. 

Globaalikasvatuksen teemoja ovat ihmisoikeudet ja tasa-arvo, kestävä kehitys ja vastuu 

ympäristöstä, kulttuurikasvatus sekä rauhankasvatus. 

Kaikki tarvitsevatkin lisää tietoa maahanmuutosta ja sen taustoista sekä erilaisista tavoista 

luontevasti kohdata toisemme. Jo tänään yhä useampi voisi olla jakamassa osaamistaan ja 

auttamassa maahantulijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Akateemisten Naisten mukaan 

maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on antaa vastaanottajille 

tietoa ja toimintamalleja. 

Pakolaisuus jättää varjoonsa koulutuksen, ammatin, kokemuksen ja osaamisen, vaikka jokaisella 

tulijalla on elämä ennen kuin he joutuivat lähtemään kodistaan. Tulijoissa on niin opettajia, 

autonasentajia, insinöörejä kuin kokkeja tai musiikin ja urheilun harrastajia. 

Yhteisten asioiden etsiminen ja löytäminen auttaa niin tulijoita kuin vastaanottajia. Se on yksi 

konkreettinen tapa aloittaa tulijoiden mukaan ottaminen. 

Akateemiset Naiset ovat aktiivisesti olleet vastaanottamassa Suomeen tulleita naisia ja monet 

jäsenet toimivat vapaaehtoisina Luetaan yhdessä - ja Auroras -verkostoissa. Liiton Luetaan 

yhdessä -hanke tarjoaa Suomeen tulleille naisille lukutaidon sekä suomen tai ruotsin kielen 

opetusta. Monikulttuurinen Auroras taas yhdistää Suomessa asuvat korkeakoulutetut naiset. 

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa ja maahanmuuttajat ovat päässeet siten mukaan suomalaiseen 

yhteiskuntaan. 
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marja_toivanen(a)hotmail.com, p. 050 593 5334 
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Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. on 

korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakoulutettujen naisten 

asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa, 

ILOssa ja UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitoutumaton SANL-FKAF 

perustettiin 1922. http://akateemisetnaiset.fi/ 
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