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1. Varsinainen toiminta

Toimintavuonna 2021 Kansainvälinen Solidaarisuustyö toimii solidaarisuustalousviestinnän ja

uuden toiminnan kehittämisen parissa. Jatkamme myös Länsi-Sahara- ja

uiguurisolidaarisuushankkeita.

Järjestö toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin, lukuunottamatta hankkeita. Mikäli covid-19

pandemia sallii aloitamme uusien teemaryhmien toiminnan lanseeraamisen. Teemaryhmät

perustuvat viime vuosien toiminnan teemoihin. Hallituksesta tai järjestön aktiiveista nimetään

näille vastuuhenkilöt.

Osallistumme Maailma kylässä-festivaaleille virtuaalisena esillepanijana, sekä järjestämme siellä

virallisena ohjelmanumerona paneelikeskustelun uiguurien tilanteesta. Osallistumme

mahdollisuuksien mukaan myös muihin tapahtumiin.

Projekteille etsitään uusia rahoituskanavia ja mahdollisia yhteistyökuvioita muiden järjestöjen

kanssa ulkoministeriön vähennettyä järjestöille jaettavia tukia. Haemme pienempiä apurahoja

erilaisilta säätiöiltä ja muilta tahoilta.

2. Länsi-Sahara

Toimintavuonna 2021 suunnitellaan uusi sahrawien pakolaisleireihin kohdistuva Länsi-Sahara

solidaarisuushanke, jolle haetaan ulkoista rahoitusta. Hanke suunnitellaan yhteistyössä

Polisarion Suomen edustajan Baida Embarec Rahalin kanssa ja se toteutetaan yhteistyössä

pakolaisleireillä erityisesti naisten asemaa ajavien järjestöjen kanssa. Hanke toteutetaan

tarvittaessa yhteistyössä muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

KV-Solid seuraa Länsi-Saharan kehittyvää tilannetta ja tiedottaa sen kehityksestä.

3. Uiguurit



Kansainvälinen Solidaarisuustyö järjestää Maailma kylässä-festivaaleilla asiaohjelman Uiguurien

ahdinko Kiinassa - Mitä suomalaiset voivat tehdä tilanteen parantamiseksi?, jossa on mukana

Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti, kansanedustaja Veronika Honkasalo ja Suomessa asuva

uiguuripakolainen Kerim.

Järjestämme myös KSL:n rahoituksella viikonloppuseminaarin aiheesta uiguurisolidaarisuus.

4. Solidaarisuustalous

Kansainvälinen Solidaarisuustyö jatkaa edellisenä toimintavuonna aloitettua Yhteisiin käsiin -

Mitä voimme oppia solidaarisuustalouksilta?-hanketta. Hankkeessa tuotetaan suurelle yleisölle

tarkoitettuja artikkeleita vaihtoehtotaloudesta, jotka julkaistaan Antroblogissa, järjestön

viestintäkanavissa ja mahdollisuuksien mukaan muissa kanavissa.

Järjestämme KSL:n rahotituksella toisen viikonloppuseminaarin, jonka aiheena on globaali

solidaarisuus ja solidaarisuustalous.

5. Varainhankinta

Kansainvälisen Solidaarisuustyön varainhankinta toimintavuonna 2021 keskittyy

prosenttiliikkeen elvyttämiseen. Varainhankintaa mainostetaan erityisesti tapahtumissa, sekä

Yhteisiin käsiin-hankkeen yhteydessä.

6. Vaikuttamistyö ja globaalipoliittiseen keskusteluun osallistuminen

Kansainvälinen Solidaarisuustyö osallistuu aktiivisesti globaalipoliittiseen keskusteluun.

Laadimme ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä kannanottoja ja mielipidekirjoituksia, joita julkaistaan

järjestön omissa ja sidosryhmien kanavissa. Globaalipoliittiseen keskusteluun vaikutetaan myös

Fingossa. Resurssien salliessa tehdään myös muuta vaikuttamistoimintaa.

7. Viestintä

Kansainvälinen Solidaarisuustyö viestii toiminnasta verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa
(Facebook, Twitter ja Instagram). Kansan Uutisiin ja muille medioille tarjotaan kirjoituksia
ajankohtaisista aiheista ja kutsutaan niitä paikalle järjestettäviin tilaisuuksiin.

8. Hallinto

Hallitus kokoustaa noin kahden kuukauden välein. Strategisen vastuun lisäksi hallitus on

aktiivisesti mukana järjestön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.



Toimintavuonna 2021 KV-Solid tekee keskipitkän aikavälin suunnitelman, jonka tarkoituksena on

kasvattaa järjestön yksityis- ja yhteisövarainhankintaa siihen pisteeseen, että järjestölle voitaisiin

palkata toiminnanjohtaja/projektikoordinaattori 50% työsopimukseen.


