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KVINNOBANKENS
VOLONTÄRER HAR SAMLAT
IN REDAN 6 MILJONER
EURO TILL FÖRMAN FÖR
UTVECKLINGSLÄNDERNAS
KVINNOR.

Ansvar efter slutfört projekt
Kvinnobanken har verkat i nästan sju år. Vi har genomfört projekt i sammanlagt
12 länder. Projekten, såsom spar- och lånegrupper, räcker 3-4 år.

P

rojektförslagen som grundar sig på lokala behov,
kommer till Kyrkans Utlandshjälp alltid från lokala
aktörer i målländerna. Utlandshjälpen bedömer om
projektet är möjligt att förverkliga. Därefter presenteras
projektet för Kvinnobankens styrgrupp som besluter
om projektet skall genomföras. Beslutet är positivt i fall
Kvinnobankens mål och mission om ett bättre liv för
utvecklingsländernas kvinnor, kan förverkligas genom
projektet.
Vi är redan i det skedet, att flera av Kvinnobankens
projekt är på slutrakan.
Nu ser man till att projekten slutförs ansvarsfullt och

enligt planerna. Till exempel spar och lånegrupperna i
Uganda fortsätter självständigt efter år 2014. Byabankprojektet som slutfördes i Peru år 2012, skall utvärderas
under nästa år för att vi skall få veta vilken bestående
inverkan projektet haft på kvinnornas liv och vad som
hänt efter att Kvinnobanken lösgjorde sig från projektet.
Projekten utvärderas också för att vi ska lära oss av
dem och utveckla vår verksamhet för en bättre framtid
för kvinnorna i utvecklingsländerna.
Text: Ritva Ohmeroluoma

6 miljoner euro till utvecklingsländernas kvinnor

I

november 2013 nådde Kvinnobanken åter en betydande milstolpe: över sex miljoner euro hade
samlats in för att främja ulandskvinnornas företagsamhet och utkomstmöjligheter.
Kvinnobankens projekt har till
dags dato hjälpt nästan 15 000 kvin-

KVINNOBANKEN HAR
1373 AKTIONÄRER OCH
3444 BUSINESSÄNGLAR.

nor. Totalt har 60 000 mänskor fått
hjälp, eftersom kvinnornas familjer
också har nytta av hjälpen. Projekt
finns nu i Angola, Guatemala, Haiti,
Kosovo, Palestinska området, Sierra
Leone, Kambodja, Liberia, Nepal
och Uganda.

Kvinnobankens volontärer samlades i Jyväskylä
Kvinnobankens volontärer från olika håll i Finland samlades i Jyväskylä
i oktober 2013. Avsikten var att planera det kommande året, fundera på
spelreglerna för de lokala avdelningarna och dela med sig av goda idéer
och information.

K

vinnobanken är fortfarande en ung organisation
och den växer hela tiden. Därför är gemensamma
brainstorming- och informationstillfällen betydel-

sefulla, vi har då tillfälle att lära oss av varandra. Vi
effektiverar ständigt den riksomfattande verksamheten
för att bättre kunna samarbeta med våra företagskunder
i hela landet.
Ett viktigt tema under träffen var hur man skall leda
den regionala verksamheten, eftersom att leda frivilligarbete skiljer sig en aning från företagsvärlden. Frivilligarbetet är tungt ibland. Därför behövs berättelser,
inspiration och energi för att kunna fortsätta det viktiga
arbetet för kvinnorna i utvecklingsländerna. Att bli
starka tillsammans blev därför det som framstod som
det viktigaste i Jyväskylä för Kvinnobankens volontärer.
Text: Minna Varajärvi
Bild: Sofia Flygare

Sångaren Lauri Tähkä träffade
medlemmar av Kvinnobankens
andelslag i Nepal

BONDFÖRNUFT
OCH NYA AFFÄRSIDÉER
Musikern Lauri Tähkä har blivit kallad till ambassadör för Kyrkans
Utlandshjälp. Han kommer att ägna sig särskilt åt frågor som berör
kvinnornas utkomstmöjligheter och företagsamhet. Tähkä verkar också
som ambassadör för Kvinnobanken. Han besökte Nepal i september.

K

vinnornas styrka och hjärtlighet överraskade Lauri
Tähkä i Nepal.
”Jag behövde inte tänka efter en sekund när jag fick
förfrågan. Jag vill vara budbärare. Jag tänker berätta för
både vänner och okända att jag besökt Nepal och vad
jag upplevt där.”
Fastän kvinnorna lever i väldigt fattiga förhållanden
har de, när de fått utbildning, hämtat styrka hos varandra och grundat små andelslag och innovativa små
företag.
FÖRETAGANDE FÖRÄNDRAR LIVET
Lauri Tähkä bekantade sig med ett andelslag som
bestod av 349 kvinnor i byn Devichaur. Kvinnorna
har drivit sin verksamhet ett steg längre: de har hyrt
en lastbil som levererar frukt och grönsaker till torget
i Katmandu varannan dag. En kvinna sköter försäljningen, det ger de övriga tid för annat. En del kvinnor
använder inkomsten till skolförnödenheter och vardagliga utgifter medan någon annan sparar till en ko.
I byn Bhardeu träffade Lauri Tähkä tre kvinnor vilka
arbetade inom ett Kvinnobanksprojekt; de hade startat en tomatodling genom att skaffa tak av plast och
ett enkelt bevattningssystem där regnvatten leds ner i

en tunn stråle till plantornas rötter. Marknaden finns
redan: tomaterna levereras färska för försäljning till
närbutikerna.
”Våra liv har förändrats när vår självkänsla ökat. Det
känns som om vi klivit upp på ett högt berg”, så beskriver de icke läskunniga kvinnorna sin nya situation.
ENKELT ÄR VACKERT
Det mest imponerande projektet är i all sin enkelhet ett
komposteringsföretag.
Fem kvinnor har grundat ett andelslag och tillsammans hyrt en liten landlott där de alla har en kompost.
Man samlar löv, gräs och hö från gatorna. I Nepal
producerar komposterna redan på en månad näringsrik
mylla som silas, läggs i påsar och säljs till trädgårdar
och odlingar. Eftersom omkostnaderna är låga blir vinsten stor.
”Som företagare förstår jag den här världen väl. Businessidéer som grundar sig på bondförnuft är de bästa.
Det var fint att se hur startandet av ett eget företag gett
kvinnorna självständighet och styrka”, berättar Tähkä.
Text: Veera Hämäläinen
Bild: Ville Asikainen/Kyrkans Utlandshjälp

Under tillställningen Gå ett yrke för en kvinna 15.9.2013, gick man sammanlagt 1 770 YRKEN runtom
i Finland. Ett yrke är värt 30 EURO.

JULKLAPPAR FRÅN
KVINNOBANKEN
Gör ett gott beslut och ge i år julklappar som hjälper kvinnorna och
deras familjer i utvecklingsländerna. På Kvinnobankens Jul-torg kan
du skaffa en Annorlunda Gåva både
för privatpersoner och för företag.
Gåvan kan vara ett yrke, ett
smålån, en aktie eller en mer konkret gåva såsom kokboken Lautasellinen iloa eller Vallilas färggranna
produkter som designats för Kvinnobanken.
Företaget kan med hjälp av vår
julkampanj föra sin egen kampanj,
ge den företagets namn och ha insamlingen som en länk på företagets
nätsidor och marknadsföra kampanjen genom egna kanaler. Bekanta
dig med Kvinnobankens julaktiviteter på din hemort på vår nätsida.

KOMMANDE
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN FÖR
BUDBÄRARE
För den som vill veta mera om
Kvinnobanken och dess verksamhet
för att stöda kvinnors företagsamhet
och utkomstmöjligheter i utvecklingsländerna, ordnas virtuella
Budbärar-kurser.
De två följande utbildningstillfällena är 6.2. och 12.2.
Den första har som tema Kvinnobanken i Finland och den andra
behandlar Kvinnobankens projekt.
Utbildningstillfällena är öppna
för alla och man kan anmäla sig på
adressen naistenpankki@
kirkonulkomaanapu.fi. Du får i
returpost en länk till vårt virtuella
klassrum, där utbildningen äger
rum.

LAUTASELLINEN ILOA –
KOKBOKEN SOM GÖR GOTT!
Reetta Meriläinen och Johanna Pentikäinen som båda är aktiva inom
Kvinnobanken har tillsammans
redigerat kokboken. Den är illustrerad av Karoliina Pertamo.
I kokboken varvas korta berättelser med intressanta och läckra
recept.
För de skönlitterära texterna står
framstående finska författare: bl a
Laura Honkasalo, Leena Lehtolainen, Jari Tervo och Aki Ollikainen.
En del av bokens förtjänst doneras
till Kvinnobanken.

Bekanta dej
med Kvinnoba
nkens
aktiviteter på
adressen
www.naisten
pankki.fi/tap
ahtumat

Kvinnobanken är en frivilligorganisation som samlar in medel för att främja
ulandskvinnornas möjligheter till företagande och utkomst enligt principerna för hållbar utveckling. Kvinnobankens fond administreras av Kyrkans
Utlandshjälp. Kvinnobanken har genomfört projekt i över 12 länder runtom
i världen. Vi har samlat in över 6 miljoner euro i form av donationer. I verksamheten i Finland deltar över 3000 volontärer på 34 orter.
www.naistenpankki.fi | Donationer 020 787 1201
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