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Arets MedelAnskAffArens 
frivilligArbete hAr 

synligA effekter i 
vArdAgen för kvinnor i 

utvecklingsländernA



Förra året för Kvinnobanken 
karaktäriserades av utvidgad 
verksamhet och erkännande för 
frivilligarbete.

i Finland grundades sju nya lokala celler, nu finns det 
redan totalt 33. De lokala cellerna arrangerade förra 

året över 500 evenemang. Det mest betydande evene-
manget under året var Gå för ett yrke åt en kvinna, som 
utvidgades till ett riksomfattande evenemang.

Antalet delägare i Kvinnobanken ökade till 1 312. 
Antalet personer som donerade varje månad minskade 
något jämfört med föregående år. De viktigaste nya part-
nerna är Finlands Golfförbund, SOL och Skanno. Kvin-
nobanken samlade år 2012 in totalt 1,18 miljoner euro. 

År 2012 finansierade Kvinnobanken totalt 14 olika 
projekt. För tillfället är projektländerna Uganda, Kam-

”DÅ EN KVINNAS STÄLLNING 
STÄRKS I UGANDA, STÄRKS 
SAMTIDIGT HELA FAMILJEN”
En grupp volontärer från Kvinnobanken och dess ledningsgrupp besökte i 
februari Uganda för att bekanta sig med projekt som Kvínnobanken finansierat. 
Under resan träffade gruppen åtta spargrupper för kvinnor som Kvinnobanken 
finansierat i landets sydvästra del i Sembabule och i norr i Pader.

bodja, Nepal, Peru, Guatemala, Haiti, Demokratiska 
republiken Kongo, Angola, Liberia, Sierra Leone, de 
palestinska områdena, Kosovo och Nepal. I alla dessa 
länder finns ett projekt förutom i Liberia, där det finns 
två.

Förra året fick Kvinnobanken erkännande för sitt 
frivilligarbete såväl i hemlandet som internationellt. I 
Finland valde Ansvarsfullt Donerande rf Kvinnoban-
ken till årets medelanskaffare år 2012. Priset ger erkän-
nande för det arbete som utförs av tusentals frivilliga.

Kvinnobanken var även den första finländska med-
elanskaffaren som tilldelades internationellt erkän-
nande. Ordförande för styrgruppen Ritva Ohmero-
luoma representerade Kvinnobanken i tävlingen Global 
Awards for Fundraising 2012 i kategorin Outstanding 
Volunteer, där hon var en av tre finalister. Det är fråga 
om det internationellt mest ansedda priset för innova-
tiva medelanskaffningsmetoder.

År 2012 utvidgades Kvinnobankens 
verksamhet ytterligare

spargruppen ges en sex månader 
lång utbildning av fältarbetare, 

under den tid då sparverksamhe-
ten inleds. Kvinnobankens medel 
finansierar inte direkt grupperna, 
utan fältarbetarna ger medlem-
marna i grupperna utbildning i hur 
de kan spara av sina små inkomster. 

Varje kvinna sparar varje vecka 
en summa som man kommit över-
ens om i gruppen, som placeras i 
gruppens noggrant bevakade kas-
saskrin. Spargruppen kan även låna 
pengar till sina medlemmar. Med 
de insamlade medlen utvecklar 
medlemmarna den egna affärsverk-

samheten. 
Till en gemensam social fond do-

neras små summor, så att gruppen 
vid behov kan hjälp exempelvis 
en kvinna som blivit änka eller en 
medlem i en annan svår situation, 
även utan återbetalning.

Text: Ulla Kärki

"tidigAre oroAde jAg Mig till exeMpel för 
bArnens skolAvgifter. nu kAn jAg lAnA 
pengAr för deM. jAg tog även ett lAn för Att 
köpA en ko, och jAg fAr snArt inkoMster dA 
jAg säljer köttet."

    Lilian Kemigisha, Sembabule



under min resa till Uganda, som 
jag själv bekostat, bekantar jag 

mig tillsammans med andra volon-
tärer med Kvinnobankens fältarbete. 
Vårt mål är att bekanta oss med de 
projekt vi finansierat och se deras 
effekter i den lokala vardagen.

Vår grupp har stora förväntning-
ar. I offentligheten lyfts frågan om 
huruvida utvecklingsbistånd når dit 
hjälpen behövs som mest regelbun-
det fram. Vi vill höra mottagarna av 
hjälpen berätta sina historier och få 
större kunskap om arbetet i prakti-
ken, så att vi bättre kan informera 
såväl våra donatorer som volontärer 
om effekterna av vårt arbete. 

Under resan får jag mig en tan-
keställare. Kvinnors liv är ganska 

annorlunda här. Få har skor på föt-
terna. Många är änkor. Det är svårt 
att få pengarna att räcka till för att 
gå vardagen att löpa. Barnens skol-
dräkter är dyra. Två mål mat om 
dagen är en dröm. Här finns många 
olika föreställningar. Vår biståndsar-
betare är orolig över att bli steril av 
att köra motorcykel. 

Inbördeskriget splittrade Uganda 
på 90-talet, och människor lever 
fortfarande i flyktingläger. Det är 
fint att se att de projekt som finan-
sieras av Kvinnobanken är inriktade 
på de områden där det är svårt för 
andra aktörer att verka. 

Det viktigaste är att våra små 
gärningar är av betydelse. Vi får till 
stånd resultat. Ställningen för de 

kvinnor vi träffat har stärkts. För 
första gången har de en ställning 
inom det egna samfundet. De har 
makt. De kan delta i att försörja sin 
familj. De kan fatta beslut. De har 
gruppen på sin sida, och löser pro-
blem tillsammans.

En kvinna i min ålder berättade 
att hon aldrig hade föreställt sig att 
hon skulle tala högt inför andra, stå-
ende framför dem. Även kärleksli-
vet har förbättrats. Nuförtiden sitter 
de vid samma bord som sina män 
och diskuterar som jämlikar.

En till orsak att fortsätta. En 
kvinna i taget.

Text: Minna Varajärvi

•	 i samband med att gruppen bildas ges en sex 
månader lång utbildning, som innefattar ledarskap, 
spar- och låneverksamhet, utarbetande av regler för 
grupperna samt utvecklande av ekonomin. Dessutom 
ges deltagarna utbildning i djurskötsel, vidarefö-
rädling av jordbruksprodukter och marknadsföring. 
Under utbildningen deltar en byutvecklingsarbetare i 
mötena. I Sembabule får grupperna enbart utbildning 
och rådgivning, de får alltså inget kapital överhuvud-
taget.

•	 spargruppen samlas en gång i veckan. Under 
mötena redovisar varje medlem en sparsumma som 
läggs i kassan. Storleken på summan får gruppen själv 
bestämma. I grupperna i Sembabule är minimiinsätt-
ningen vanligtvis 2 000 ugandiska shilling (60 cent) 
och maximiinsättningen 10 000 shilling (2,80 euro).

•	 man kan ta ett lån för en summa som motsvarar  
tre gånger de egna besparingarna. Räntan på lånet  
är 5 procent i månaden (för banklån 20 procent).  
Spargruppen fattar själv beslut om räntenivån.

•	 i slutet av den utsedda verksamhetsperioden 
fattar medlemmarna i gruppen sinsemellan beslut om 
användningen av kapitalet.

•	 varje gång man samlas betalas en avgift till den 
sociala fonden (200 shilling (5 cent)). Den sociala 
fonden kan exempelvis vara till hjälp vid sjukdomsfall, 
olyckor och fungera som stöd för föräldralösa barns 
skolgång.

•	 spargruppen förbinder medlemmarna: en straff-
avgift för försening är 200 shilling, för frånvaro utan 
orsak 500 shilling.

Verksamhetsprinciper för spargruppen

Volontärernas arbete är av betydelse

"soM MedleM i gruppen hAr Mitt tänkAnde 
utvecklAts. nuförtiden är jAg väldigt 
kreAtiv genAst pA Morgonen dA jAg 
vAknAr och börjAr funderA pA vAd jAg 
kunde görA för Min fAMilj."

    Florence Nakimbukmezi,  
Sembabule



KAMpANjEN BUSINESSÄNGLAR 
INLEDS
Kvinnobanken inledde den 6 mars 
kampanjen Businessänglar, vars 
syfte är att få tusen nya 
månadsdonatorer, 
eller businessänglar, 
till Kvinnobanken. 
Utöver i social media 
får kampanjen även 
synlighet på Yles 
kanaler. Alla Kvin-
nobankens volontärer 
är välkomna att locka 
med nya businessäng-
lar!

HEDERSoM-
NÄMNANDEN TILL DE 
LoKALA cELLERNA 
VID FRIVILLIG-
NÄTVERKETS MÖTE
I Helsingfors samlades den 26 
januari över 50 av Kvinnobankens 
volontärer från totalt 21 lokala cel-
ler. Även medlemmar i styr- och 
ledningsgruppen deltog. Vid mötet 
delades de första hedersomnämnan-
dena i Kvinnobankens historia ut. 
Jyväskylä valdes till Årets Aktiva. 
Verksamheten för den lokala cellen 
i Jyväskylä, som grundades år 2009, 
har kontinuerligt utvidgats och de 
har många mångsidiga evenemang 
samt en stark medelanskaffning 
som har ökat. I Jyväskylä verkar 
även den första Next Generation-
gruppen utanför huvudstadsregio-
nen.

Hedersomnämnandet Årets 
resultat gick till Tavastehus, där de 
medel som samlats in av den lokala 
cellen har ökat imponerande sedan 
ifjol, och den donerade summan 
är betydande i relation till stadens 

storlek. Hedersomnämnandet Årets 
innovativa gärning gick för sin del 
till den lokala cellen i Kotka, som 
lanserade det innovativa lopptor-

get för smycken som 
spred sig i landet och 
gav upphov till olika 
slags lopptorg till stöd 
för medelanskaff-
ningen.

EVENEMANG  
ÅR 2013
Evenemanget Gå  
för ett yrke åt en 
kvinna arrangeras  
i år söndagen den 15 
september. De lokala 
cellerna ombeds an-
mäla sig före den 15 

mars. Målet är att få med fantastiska 
företagssamarbetspartner.

Följande virtuella Budbärare-
utbildningstillfällen arrangeras den 
7 och 15 maj kl. 17.30–18.45. Temat 
för det första tillfället är Kvinno-
banken i Finland och för det andra 
Kvinnobankens projekt. Utbildning-
arna är öppna för alla och du kan 
anmäla dig på adressen naisten-
pankki@kirkonulkomaanapu.fi.

Läs mer om Kvinnobankens eve-
nemang på adressen www.naisten-
pankki.fi/tapahtumat.

Aktuellt

Kvinnobanken är en gemenskap av volontärer som samlar in donationer 
för att utveckla företagande och utkomst för kvinnor i utvecklingsländer, 
med principerna för hållbar utveckling. Kvinnobankens fond och projekt 
administreras av Kyrkans Utlandshjälp. Kvinnobanken har projekt i 12 
olika länder runtom i världen. Totalt har man redan samlat in över  
5 miljoner euro. I Finland finns verksamhet redan på fler än 30 orter.

www.naistenpankki.fi     |     Donatortjänst 020 787 1201
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