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Vapaaehtoisemme vierailivat opintomatkalla Pariisissa maaliskuun 2019 lopussa. Matkan
aikana he tutustuivat vapaaehtoiseen ranskan kielen opetukseen Baam-järjestössä,
monikulttuurisen kattojärjestön Forimin toimintaan sekä Unescoon.

Pariisi 28.-31.3.2019

FORIM
Forim on Pariisissa toimiva, vuonna 2002 perustettu maahanmuuttajajärjestöjen
kattojärjestöjen kattojärjestö. Sillä on noin 30 jäsentä, joihin kuuluu noin 1000 yhdistystä.
Järjestön tavoitteena on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta sekä
torjua syrjintää. Se toimii erilaisten maahanmuuttajajärjestöjen kanssa yhteistyössä.
Järjestön pääasiallista toiminta on erilaisten koulutusten ja kampanjoiden järjestäminen.
Naisten oikeudet ovat keskeinen osa järjestön toimintaa. Viime vuonna he järjestivät esim.
kampanjan ’Yksi kuukausi, yksi nainen, yksi tarina’, jossa esiteltiin eritaustainen
maahanmuuttajanainen joka kuukausi. Kampanjassa naiset saivat kertoa oman tarinansa.
Lisäksi järjestö tukee ja rahoittaa pientä projektimuotoista kehitysaputoimintaa
jäsenjärjestöjensä kautta enimmäkseen afrikkalaisissa maissa. He voivat rahoittaa esim.
puhtaan veden saantia kaivoprojekteilla tai avustaa paikallisia yhteisöjä esim. erilaisissa
maanviljelykseen tai hyötykasvien kasvattamiseen liittyvien hankkeilla.
Järjestö ottaa jäsenekseen vain sellaisia järjestöjä, jotka jakavat heidän näkemyksensä ja
ovat valmiita toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja miesten ja naisten välistä
tasa-arvoa sekä demokratiaa.
Suurin osa sen jäsenjärjestöjen jäsenistä ovat tulleet Ranskaan työn perässä, valtaosa
1960-70 –luvilla. He ovat usein myös korkeasti koulutettuja. Nyt järjestöissä saattaa olla jo
toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajia, jotka pitävät yllä yhteyttään vanhempiensa
kotimaahan järjestötyön kautta.

UNESCO
Unesco on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Sen
tarkoituksena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa ja kansojenvälistä
yhteistyötä.
Unesco tekee etupäässä työtä koulutuksen, kulttuurin ja demokratian edistämiseksi sen
jäsenvaltioiden kanssa lähinnä hallitusten tasolla. Unescon toiminnan perustana ovat
pitkälti valtiotasolla sovittavien toiminnan ja toimenpiteiden tukeminen.
Unescon tavoitteena on esim. tukea kehitysmaiden tyttöjen mahdollisuuksia käydä koulua.
Usein tytöillä kehitysmaissa ei ole mahdollisuuksia koulunkäyntiin koska he joutuvat
kotitöihin tai jopa naimisiin hyvin nuorena, koulumatkat saattavat olla pitkiä ja vaarallisia.
He joutuvat monesti myös seksuaalisen häirinnän ja väkivallan uhreiksi.
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Useissa kriisimaissa, joissa sota on jatkunut
useita vuosi koulujärjestelmät toimivat
huonosti tai ovat hajonneet kokonaan.
Unescon pyrkimyksenä on auttaa ja tukea
tällaisten maiden tilannetta esim. koulutuksen
jäljestämisessä. Näiden maiden ongelmana
on myös, että siellä suoritetuista tutkinnoista
on vaikea tai mahdotonta saada dokumentteja
tai muita todistuksia. Unesco tiedottamaan ja
tuomaan asiaa esille kansainvälisen yhteisön
tasolla.
Unescon tehtävänä on myös kehittää
kansainvälistä tutkintojen
tunnustamisjärjestelmää eri maissa
suoritettujen opintojen tunnustamiseksi.
Unesco järjesti laajan kampanjan ja julkaisi
käsikirjan Righ to Education handbook. Kirjan
tavoitteena on tehdä kaikkien oikeudesta
oppimiseen todellisuutta. Kirja lähtee liikkeelle
koulutuksesta ihmisoikeutena ja siitä että kaikilla tulisi olla oikeus opiskeluun. Siinä
pyritään ohjein ja esimerkein poistamaan erilaisia ongelmia ja esteitä ja opiskelun
mahdollisuuksien tieltä. Lisäksi siinä esitetään selvityksiä, miten opiskelumahdollisuudet
ovat eri puolella maailmaan toteutuneet.
Miesten ja naisten välinen tasa-arvon on Unescon kärkitavoitteita. Tasa-arvoasiat ovat
suoraan pääsihteerin alisuudessa. Kaikessa Unescon rahoittamassa toiminnassa tehdään
tasa-arvoarviointi. Unesco edistää tasa-arvoa sekä sukupuolten välisen
valtavirtaistamisena, mutta rahoittamalla myös hankkeita, joissa on sekä miehiin että
naisiin kohdennettuja erityistoimenpiteitä.
Unescon hankkeet luokitellaan eri kategorioihin tasa-arvoulottuvuuden osalta, esim.
sukupuolineutraalit hankkeet, sukupuolisensitiiviset hankkeet, sukupuolen tasa-arvoon
vaikuttavat hankkeet, sukupuolikäsitysyksiä muuttavat hankkeet.
Varsinaisesti yhteistyötä järjestön kanssa Unescolla on vähän. Toiminta tapahtuu
suurimmaksi osaksi valtioiden kautta. Erityisesti he tukevat heikossa asemassa olevien
koulutuksellisia ja kulttuurillisia oikeuksia.

