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KwKmm&w K&m Xffixffima*' sPin
De sitten i olika horn av klassrummet, lutade over Rivstart-

bocker och annat studiematenial. Hiin l6ser, pratar, skrattar

och fundenar man tillsammans over allt fr6n knepiga gnam-

matiska frSgor till varfor finldndare inte pnatar med varandra

i bussen. Det dr onsdag och dags forArbis SFI-studerande

att liisa lSxor tillsammans med nSgra aktiva kvinnor un foren-

ingen Kvinnliga Akademiker i Helsingfors. De har helhj5ntat

engagerat sig i vera studerande 6nda sedan Anbis bonjade

med integnation och SFI - Svenska for invandnare.

LdxlSsningen fyllen en viktig en funktion eftersom kurser-

na i svenska. som v6ra SF|-studerande deltar i, ofta 6r stora

och ldrarens uppm6rksamhet fordelas p6 minga. Dessutom

gor den finska kontexten att mojligheterna att anvdnda sin

svenska utanfon huset inte dr si m6nga. Under tvi timman fdr

v6ra studerande ddrfon en unik mojlighet att tala, st?illa fr6-
gor, g5 genom l6xan, ldsa hogt, ova uttal och mycket mer. Och

ndr man frigarvira studerande an de overens om att inten-

aktionen dn viktig. De siiger att det dn bra att f6 ova att prata

och diskutera svenska. Orden fastnar bdttre ndr man pratar'

| 6n bestSrgruppen av sammankallaren IngerWir6n'Anna

Kock, Anne Suominen, Beatnice Ronnskog, Helena Taxell,

Johanna Soderholm och Christine Ek-Kommonen, men det

finns fler hiingivna sjilar ur foreningen som st?illt upp unden

6rens lopp. Jag kan inte nog understryka vilken oersdttlig
gdva det hdr innebdr fon Arbis och vira studerande. Dess-

utom 5r flena av dem med och ansvarar for bl.a. Luckans

sprdkkaf6 pi tisdagar och hinnen passa en hel skock barn-

barn, delta i Arbiskurser m.m. Ddrfor kan man frSga sig vad

som fdn dessa aktiva kvinnon att stdlla upp sA hdr.

De 6r alla overens om att det dr bSde roligt och menings-

fullt. Hiir kan de utnyttja tidigare arbetsenfarenhet och kdn-

na sig nyttiga. De imponeras av hun snabbt sfi-arna l5r sig

svenska och konstaterar att motivationen 5n en helt annan

dn i skolan. Hdr vill de verkligen ldra sig.

Integration p5 svenska 6r en angeldgen sak. De vill gdrna

dela med sig av sitt spn6k och sin kultur till andra och upp-

lever att det 5r viildigt givande att triiffa mdnniskor fr6n oli-

ka lSnder. Det blir ett utbyte d?ir alla kan l6ra sig nya saker.

Enligt dem kdnns det ocksd fint att se ndr nSgon hittar nya

vanner och nya sammanhang i Finland.

De hiin damernas osjdlviska engagemang gor att jag lite

mer tnon p5 en bdttre framtid. For de gen ju si mycket mer

dn bara liixhjSlp - de ldmnan spSr iv6ra studerandes medve-

tande! De ger av sin tid, bjuden p6 sig sjiilva, ser vira stude-

rande, lyssnar pA dem, uppmuntrar dem och framfor allt ?ir

de medmdnskor i en viirld d?ir de verkligen behovs!

Annette .fansson,
planeringsansvarig 16rare i nordiska spr6k

Med Inger diskutenar
vi intressanta aktuella

saker tillsammans och

formar framtiden....
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