Antalet invandrare som är analfabeter ökar i Finland. En del av dem som kommer till Finland från
krigsdrabbade områden har inte på åratal haft möjlighet att gå i skola. Största delen av analfabeterna
är kvinnor. En del av kvinnorna har möjlighet att delta i olika långa kurser, arrangerade av
myndigheterna i Finland, en del har kanske lärt sig att läsa behjälpligt på kurserna, men för
utbildningens och arbetslivets behov räcker inte kunskaperna. Utbildningen som arrangeras av
myndigheterna når inte ens alltid alla icke läs- och skrivkunniga.
Nätverket Vi läser tillsammans har som målsättning att stöda invandrarkvinnornas integration. De
finländska kvinnornas nätverk erbjuder som frivilligt arbete undervisning i läsning och i finska (och
svenska, övers. anm.) språket för invandrarkvinnor runt om i Finland. Till en början var avsikten att
ge undervisning i finska/svenska till analfabeter eller till sådana kvinnor och flickor som förstod
språket mycket dåligt. Snart upptäckte man dock, att behovet av undervisning är mera
fångfacetterat; i den nuvarande verksamheten ingår som elever också högt utbildade kvinnor, som
saknar kunskaper i finska. Med denna aktivitet försöker man komplettera myndigheternas
verksamhet genom frivilligt arbete. På många orter genomförs också kampanjen genom samarbete
med myndigheter och andra organisationer, bland annat har ofta städer och kommuner
tillhandahållit undervisningsutrymmet.
Nätverket har haft verksamhet redan i sju år, varav fem år på nationell nivå. År 2004 föddes tanken
på undervisning i finska riktad till invandrarkvinnor. En grupp pensionerade lärare tog kontakt med
koordinatorn för invandrarverksamheten i Vanda stad och drog igång en undervisningsgrupp för
kvinnor i Myrbacka. På våren 2007 beslöt Finska UNIFEM och Zonta International, distrikt 20, att
tillsammans bilda grupper för undervisning i finska riktad till invandrarkvinnor enligt
Vandamodellen. I snabb takt spred sig undervisningsnätverket runt om i Finland. I början av år
2011 hör redan 50 grupper på olika orter i Finland till närverket, som dras av c 300 frivilliga lärare.
Antalet elever som deltar uppskattas till 800.
Sedan innevarande års början har nätverkets administration flyttat från Zonta International, distrikt
20, till Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund. Till Kvinnliga Akademikers internationella
förbunds (IFUW: International Federation of University Women) huvudmålsättningar hör, att
främja vuxna kvinnors läskunnighet, varför det är naturligt för FKAF-SANL att upprätthålla detta
nätverk.

Nätverket strävar genom sin verksamhet också till att främja invandrardebatten. Som ett resultat av
det omfattande undervisningsarbetet besitter nätverket värdefull förstahandskunskap om invandrare.
Nätverket arrangerar varje år bl.a. ett riksomfattande seminarium och ger ut en omfattande
helhetsrapport, som kan användas i invandrararbetet t.ex. av myndigheterna.

