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BPW Finlandin sitoumus: Naiset suunnannäyttäjänä
kestävän kehityksen edistämisessä
Sukupuolten tasa-arvon toteutumisella on myönteisiä vaikutuksia kestävän
kehityksen toteutumiseen sekä Suomessa että globaalisti. BPW Finland julkistaa
Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarissa lauantaina 23.10. Helsingissä
kestävän kehityksen sitoumuksensa, jolla Suomen liike- ja virkanaiset liittyvät jo
sitoumuksensa tehneen yli 2000 muun tahon joukkoon.
Juhlaseminaarin teemana on kestävä kehitys ja miten naiset voivat toimia suunnannäyttäjinä
sen edistämisessä. Seminaarin esitykset ja paneelikeskustelu painottuvat kestävän kehityksen
sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen näkökulmaan.
Sitoumuksessa korostetaan liike- ja virkanaisten yhteistyötä samoja tavoitteita ajavien
toimijoiden kanssa sekä tietämystä omien toimien kestävyydestä. Yhdessä vaikuttamista
tarvitaan erityisesti samapalkkaisuuden ja palkkauksen läpinäkyvyyden edistämiseksi,
perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi sekä naisten urakehityksen parantamiseksi.
Maailmanlaajuisesti liike- ja virkanaistoimintaa on viidessä maanosassa ja noin 100 maassa,
joten kansainvälisessä mittakaavassa Business and Professional Women on eräs maailman
vaikutusvaltaisimmista naisverkostoista.
-

Kansallinen kestävän kehityksen sitoumuksemme on konkreettinen esimerkki siitä, miten
YK:n 2015 hyväksymän kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteet
tehdään näkyviksi ja sisällytetään toimintaamme, toteaa BPW Finlandin puheenjohtaja
Anneli Luoma-Kuikka.

-

Suomen nuorten liike- ja virkanaisten verkosto YBPW Finland on aktiivisesti mukana
Euroopan laajuisessa Towards a Green and Sustainable World -verkostossa, jossa myös
sitoumustamme ja sen toteuttamista voidaan tehdä tunnetuksi, jatkaa Luoma-Kuikka.

Sitoumuksen varsinaiseen toimeenpanoon saadaan käytännön vihjeitä seminaarin esiintyjiltä
ja panelisteilta. Osa heitä edustavia tahoja on jo aiemmin tehnyt oman kestävän kehityksen
sitoumuksen.
-

Sitoumuksemme ohjaa eri puolilla Suomea toimivien paikallisyhdistystemme toimintaa
tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen isot haasteet kuten ilmastonmuutos, luonnon
monimuotoisuus, kestävä tuotanto ja kulutus tulevat näkymään eri tavoin esitelmien ja
vierailujen muodossa myös oman yhdistyksemme tulevien vuosien toiminnassa ja
yhteistyössä, toteaa BPW Helsingin puheenjohtaja Riitta Rönn.

Suomen liike- ja virkanaiset ovat 90-vuotisen toimintansa aikana vaikuttaneet aktiivisesti
paikallisyhdistyksissään, valtakunnallisesti ja myös kansainvälisessä yhteistyössä naisten
aseman kehittämiseen työelämässä ja yhteiskunnassa.
Myös tulevaisuudessa liike- ja virkanaiset haluavat olla edistämässä ajankohtaisia, globaaleja
ja samalla kansallisia ja paikallisia tavoitteita, joilla on kiinteä yhteys tasa-arvon edistämiseen.
Juhlaseminaarin toteuttavat BPW Helsinki, BPW Espoo ja BPW Finland yhteistyönä toimintansa
juhlavuonna. Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys täyttää 90 vuotta, Espoon liike- ja
virkanaisten yhdistys 50 vuotta sekä Suomen liike- ja virkanaistoiminta 90 vuotta.
Juhlaseminaariaineistoa
Suomen BPW-toiminnan kestävän kehityksen sitoumus
Puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, NYTKIS: Naisjärjestöjen videotervehdys
https://drive.google.com/file/d/10n_vbxXbmz5QWZWnkOCVJfyi4iL-h9ah/view?usp=sharing

90-vuotisjuhlaseminaarin muu aineisto
• BPW Finlandin puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka: Juhlaseminaarin avaus
•
•

Coordinator Siiri Tiivits-Puttonen & Creative Lead Marii Väljataga:
BPW Europe Together for a Green and Sustainable World
Ekonomisti Anni Marttinen, SAK: Miten feministinen ekonomia voi edistää kestävää
kehitystä?
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