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JAG ÖPPNAR EN EGEN RESTAURANG!

Ny ordförande för Kvinnobanken är Reetta Meriläinen. 
Hon lotsar Kvinnobanken vidare
Kvinnobanken har varit verksam redan i sju år. Den 

har vuxit och utvecklats tack vare sina aktiva med-
lemmar. De har fört budskapet vidare och uppmuntrat 
finländarna att understöda verksamheten. Verksam-
hetens mål är att förbättra  kvinnornas levnadsvillkor 
i utvecklingsländerna. Vi har under dessa år lyckats 
förbättra möjligheterna för ungefär 15 000 kvinnor som 
kämpar mot fattigdomen. 
Vårt arbete är viktigt.

När jag nu lämnar ord-
förandeposten i styrgrup-
pen, vill jag tacka er alla. 
Ni har varit ett utomor-
dentligt stöd för mig. Jag 
hoppas att Kvinnobanken 
förblir en gemenskap som 
det är lätt att ansluta sig 
till och lätt att verka i. 
Till verksamhetens natur 
borde höra att man delar 
på uppgifterna och att 
uppdragen cirkulerar – 
som ett lagspel när det är som bäst. Vi förenas av vår 
mission som inte föråldras. Vår dröm lever vidare och 
den bär: nya möjligheter och ett bättre liv för våra syst-
rar som lever i svåra förhållanden.

Ritva Ohmeroluoma

Kvinnobanken är nu sju år gammal. En förstaklassist 
vill lära sig mer, är ivrig. Framtiden är ljus, världen 

är full av möjligheter. Särskilt för den som vill pröva 
sina vingar och är beredd att arbeta.

Det var en fin upplevelse att få besöka Liberia där 
Kvinnobanken blev till, och kunna konstatera vilka 
underverk resan 2007 och en grupp kloka kvinnor kan 

åstadkomma. Om en liberi-
ansk hönsfarmares familj nu 
kan äta två mål mat om dagen 
istället för en, eller en ung 
mamma kan drömma om en 
framtid, kan vi här på Kvin-
nobanken vara mycket nöjda. 
Ett stort tack och gratulatio-
ner till alla frivilliga – till oss!

Kvinnobanken är det bästa 
som hänt i utvecklingssamar-
betet under detta århundrade. 
Därför åtar jag mig ordföran-
deposten med stor iver. Jag 
tror starkt på att från kvinna 

till kvinna – kedjan fungerar. För att inte kedjan ska 
brytas krävs engagerade mänskor och entusiastiska 
idéer, innovativt tänkande, seghet och glädje i arbetet. 
Framförallt behövs ett stort hjärta.

Reetta Meriläinen

Kvinnobankens nya ordförande Reetta Meriläinen (t.v.) besökte Liberia.

I Sierra Leone var det igen i januari dags 
att fira skolavslutningen i yrkesskolan 

som  Kvinnobanken stöder. När det var 
tid för en av de utexaminerade studenter-
nas, Elizabeth Yeabu Masarays, tacktal, 
darrade hennes stämma och hon stakade 
litet i det färdigskrivna talet. Inte  att 
undra på, publiken bestod av högt upp-
satta politiker – såsom vice jordbruksmi-
nister Marie Jalloh – som kommit för att 
hedra tillställningen. Elizabeth riktade 
sitt tack till bl.a. Kyrkans Utlandshjälp, 
Kvinnobanken, ministeriet samt FAWE i 
sitt långa tal.

Då vi lyssnade till de många fina 
talen som dignitärerna höll, kändes det 
förvirrande att de så sällan riktade sina 
ord till själva festföremålen – de unga 
kvinnorna som avlagt sin examen! Tack 
och lov kunde minister Elisabeth Rehn 
rätta till den saken i sitt tal. Det var hon 
som delade ut diplomen tillsammans 

med Leena Lindqvist som representerar 
Utlandshjälpen i regionen. En entusias-
tisk grupp besökare från Kvinnobanken 
deltog också i tillställningen.

Fastän talet var ett spännande ögon-
blick i Elizabeth Yeabu Masarays liv , är 
hon en mycket stark kvinna. Det råder 
ingen tvekan om att denna kvinna om 
någon, skall ha framgång. Elizabeth stu-
derade både matlagning och brödbakning 
under ett år.

“Jag gillar båda lika mycket.  I startpa-
ketet ingår mjöl, ris, kastruller och skålar 
som jag skall använda när jag startar min 
restaurang. Jag har redan hittat platsen  i 
centrum av min lilla hemstad”, berättar 
hon stolt.

Förutom  restaurangen fylls Elizabeths 
liv av en 12-årig son. “Jag vill ha flere 
barn, om jag ännu finner en man”, skrat-
tar hon.

Text: Veera Hämäläinen



Kvinnobankens grundare reste i 
januari till Sierra Leone och Liberia 
där tanken att grunda Kvinnobanken 
föddes för sju år sedan.

I Liberia har man med Kvinnobankens 
hjälp startat flera hönsgårdsprojekt. 

Det har bidragit till att kvinnor kunnat 
höja sin levnadsstandard.

Elisabeth Rehn deltog i resan. Hon har följt med 
utvecklingen i Liberia i över 12 års tid. Hon har sett 

landet resa sig efter kriget och bli ett land som idag 
klarar sig någorlunda. Rehn är också bekant med Libe-
rias president Ellen Johnson Sirleaf. Henne fick också 
Kvinnobankens resenärer träffa under resan. Under den 
nuvarande presidentens tid, har man gått framåt inom 
flera områden men mycket återstår att göra. Kriget läm-
nade en hel generation utan utbildning, vilket har lett 
till en märkbar ökning av arbetslösheten bland de unga. 

“Också små saker är viktiga för landets framtid. Det 
finns hopp och kvinnornas roll i att bygga upp landet 
är viktig. De åstadkom freden i landet och de har även 
tagit ansvar för framtiden”, kommenterade Rehn.

Med på resan var också Heidi Hautala. Hon kon-
staterade att Kvinnobankens verksamhet är innovativ. 
“Både Liberia och Sierra Leone  återhämtar sig efter 
krig och behöver stöd för att bygga upp sin framtid.”

För den ekonomiska utvecklingen spelar kvinnorna 
en betyande roll men problemet är kvinnornas juri-
diska ställning. Kvinnorna har fortfarande inte samma 
rättigheter som männen och de får inte äga jord. Heidi 
Hautala konstaterade att principerna för hållbar utveck-
ling är en viktig del av utvecklingssamarbetet.

“Projekt som sker på initiativ av Kvinnobanken,  står 
för nytänkande, gemenskap och kontinuitet. Det kunde 
man gärna kopiera till andra projekt .”

Päivi Sihvola, som var med på resan, berättade 
om hönsgårdsprojektet som påbörjats i Liberia. Idag 
importeras 90% av alla hönsägg. Äggens kvalitet är 
ofta mycket dålig. Med Kvinnobankens hjälp har man 
startat hönsgårdsprojekt som skall ge inkomster till 
kvinnor i Liberia. Den lokala samarbetsparten eller mo-
derorganisationen, utser de kvinnor som behöver mest 
stöd. Man utbildar dem, ger dem 30 hönor och hjälper 

dem att bygga en liten hönsgård.
“Med avkastningen från hönsgården kan kvinnorna 

nu servera sin familj två varma mål om dagen istället 
för ett. Och familjerna är stora. Det att kvinnan deltar i 
arbetslivet gynnar inte enbart hennes familj. Hela byge-
menskapen har nytta av det”, påpekar Sihvola.

Reetta Meriläinen berättade om Mother’s club- nät-
verket som verkar i Liberia.

Lokala klubbar utbildar kvinnor och idkar näringar 
vars avkastning används till att utbilda flickor och 
kvinnor.

“I det verksamhetscenter vi besökte, utbildades flick-
or i sömnad. Hela byns skoluniformer syddes där. Man 
hade också organiserad dagvård så att barnen kunde 
följa med. Med vinsten från verksamheten har man 
kunnat finansiera  flickornas skolgång i byn”, berättade 
Meriläinen.

Kyrkans Utlandshjälp har en viktig roll i Kvinno-
bankens verksamhet. Genom Utlandshjälpen har man 
fått ett fungerande maskineri vilket bidrar till effektiv 
verksamhet och god kostnadseffektivitet.

Text: Tiina Toivakka

FRAMTIDEN 
ÄR KVINNORNAS



Aktuellt

Reetta Meriläinen intervjuar 
en kockstuderande i Maken, 
Sierra Leone.

Kvinnobanken är en frivilligorganisation som samlar in medel för att stöda utkomstmöjligheterna och före-
tagsamheten bland kvinnor i utvecklingsländerna. Det sker enligt principerna för hållbar utveckling. Kyrkans 
Utlandshjälp administrerar Kvinnobankens fond och projekt. Kvinnobanken har projekt i 12 länder runtom i 
världen.  Man har hittills erhållit och samlat in sammanlagt 6 miljoner euro.

I Finland deltar över 3000 frivilliga på 35 orter i verksamheten.

www.naistenpankki.fi    |    Donationer 020 787 1201

TVÅ NYA CELLER
I början av 2014 har Kvinnobanken 
grundat två nya celler: En i Vanda 
samt en ny finskspråkig cell i Ja-
kobstad där en svenskspråkig cell 
fungerat från förut. Kvinnobankens 
verksamhet i Jakobstad förstärks 
ytterligare. Se kontaktuppgifter till 
cellerna på adressen  
www.naistenpankki.fi/tietoa- 
meista.

DONATIONER TILL 
KVINNOBANKEN FRÅN SVERIGE
Den sverigefinska församlingen i 
Örebro samlar in pengar till Kvin-
nobanken genom att bära upp kol-
lekter, genom att bidra med vinst 
från caféet, från basarer och genom 
att sälja Kvinnobankens produk-
ter. En gång i veckan har männen 
bastukväll; deltagaravgiften går 
oavkortad till Kvinnobanken. Under 

det senaste året har man fått sam-
manlagt 62 yrken som donationer 
från Sverige.

MAISA & KAARINA STÖDER 
KVINNOBANKEN

Seriefigurerna Maisa&Kaarina som 
roat finska läsare i nästan 30 år, 
finns nu på postkort som tecknats 
för Kvinnobanken.  Från försälj-
ningen går 10% till Kvinnobankens 
projekt. Korten finns till salu bl.a. 
hos Posten samt i K- och S-affärer-
nas Karto Oy- ställningar.

BUSINESSÄNGEL-KAMPANJEN 
SYNS I MEDIA
Kvinnobankens businessängelkam-
panj syns bl.a. i mars på Yle TV1 
samt på Femman, på skidorter samt 
på internet. Läs mer på  
bisnesenkeli.info.

KOMMANDE BUDBÄRAR-
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
Kvinnobankens virtuella Budbärar-
utbildningstillfällen är öppna för 
alla som vill få mera information 
om Kvinnobankens verksamhet 
och hur man kan stöda kvinnornas 
utkomst och företagsamhet i utveck-
lingsländerna.

Nästa utbildningstillfälle  ar-
rangeras i maj.  Mera information 
på Kvinnobankens webbsidor på 
adressen www.naistenpankki.fi.
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Kvinnobankens år 2013

•	 Nästan 1,4 miljoner euro insamlade medel . Under sju verk-
samhetsår  sammanlagt 6,4 miljoner euro

•	 1 400 aktionärer i Kvinnobanken

•	 3 390 businessänglar i Kvinnobanken

•	 33 verksamma celler på sammanlagt 35 orter

År 2014 stöder Kvinnobanken projekt i 12 olika länder: Gua-
temala, Haiti, Liberia, Sierra Leone, Kongo, Uganda, Angola, 
Palestinska områdena, Kosovo, Nepal, Kambodja och Myan-
mar. Projektet för byabanker och smålån i Peru avslutades i 
december 2012. En utvärdering av projektet är under arbete. 

Kvinnobanken stöder tre nya projekt år 2014 i Myanmar, demokratiska republiken 
Kongo och Uganda. Projekten i Kongo och Uganda är en fortsättning på det arbete 
Kvinnobanken hittills gjort i dessa länder medan Myanmar är ett nytt projektland 
för Kvinnobanken. Man kommer att grunda spar- och lånegrupper och främja 
kvinnornas företagande.

Mer information om Kvinnobankens evenemang på adressen  www.naistenpankki.fi/tapahtumat.

http://www.naistenpankki.fi
http://www.naistenpankki.fi/tietoa-meista
http://www.naistenpankki.fi/tietoa-meista
http://bisnesenkeli.info
http://www.naistenpankki.fi
http://www.naistenpankki.fi/tapahtumat

