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ÅRSÖVERSIKT 2014
UNDERSTÖD TILL EN KVINNA
STÖDER HELA SAMFUNDET

Ett år av förändring

U

r ledningsgruppens synvinkel var året 2014 ett år
av stor förändring. Vi granskade vår roll på nytt och
funderade på hur vi bäst kan stöda frivilligarbetet och
medelanskaffningen i Finland.
I de länder där vi verkar, strävar vi
att alltid utgå från det lokala bysamhället och kvinnornas egna förmågor.
Då utformas stödet så att det fungerar
i vardagen. Den insikten vill vi ta fasta
på också bland givarna och de frivilliga – att det finns möjlighet att delta
utifrån de egna förutsättningarna.
Att jobba med förbättringar och
möjliggöra ökad delaktighet inom flera
områden, förutsätter ett nytt slags kunnande hos oss och framför allt att vi har
tillräckligt med folk. År 2014 bildades
fyra riksomfattande arbetsgrupper för att
stöda vår verksamhet: hjälparna som
förstahandsstöd åt de lokala grupperna,
kommunikationsgruppen för information och marknadsföring, medelanskaff-

ningsgruppen som ska utveckla koncept särskilt för
företagsmedelsanskaffningen och evenemangsgruppen som ansvarar för de nationella evenemangen och
skapar evenemangskoncept för de
lokala grupperna.
Ledningsgruppen består av dessa
arbetsgruppers ledarpar. I vårt arbete
deltar dessutom kunnig personal från
Kyrkans Ulandshjälp och vi jobbar
tätt ihop med den. Ledningsgruppen
sammanträder en gång i månaden
men naturligtvis finns det ärenden
att ta itu med varje vecka. Jag tror att
vår nya verksamhetsmodell bidrar
till att Kvinnobankens arbete här
i Finland blir både snabbare och
mångsidigare.
Tack för din insats år 2014!
Sini Norta
ledningsgruppens ordförande
sini.norta@naistenpankki.fi

Mindre men bättre och med glädje

K

vinnobankens stora dröm lever stark. För att stöda
u-landskvinnornas utkomstmöjligheter och företagande har vi redan fått ihop 7,7 miljoner euro!
Med medel som Kvinnobanken samlat in har man
understött över 16 000 kvinnor. Understödet har
möjliggjort såväl bybanker, läsinlärning som lantbruksrådgivning och upplysningsarbete om rättigheter.
Kvinnorna i Finland har räckt fram handen, vandrat
bredvid och med sina insatser visat att det finns hopp.
Kvinnobanken har finansierat och Kyrkans Utlandshjälp har förverkligat projekt i 13 länder i fyra

världsdelar. Resultaten har varit mycket goda men i
olika ledningsgrupper har man trots det frågat sig om
inte verksamheten kunde utvecklas så att den har ännu
större inverkan. Det kunde man förslagsvis göra genom
att centralisera resurserna och arbetet geografiskt. Svaret blev: Ja.
I slutet av år 2014 uppdaterade styrgruppen projektens allmänna riktlinjer. Enligt dem ska projekten
koncentreras till färre länder än förut men istället ska
de utvalda länderna och projekten få mera euron och
idéer. Vi ska planera projekten ännu bättre.
I projekten ska man fokusera på de fundamentala
tankarna i Kvinnobankens verksamhet: byabankerna, andelaslagen och stödandet av yrkesutbildningen
och företagarnas skicklighet. Medborgarfärdighet och
rättsmedvetenhet skulle vara genomgående teman i
utbildningen.
Nu verkar Kvinnobanken i åtta länder i tre världsdelar och naturligtvis här i Finland, där en ofantlig
mängd frivilliga jobbar med glädje för att u-landskvinnorna ska ha ett hopp och en framtid.
Hjärtligt tack till givare, aktiva, projektarbetare, till
oss alla!
Reetta Meriläinen
Ledningsgruppens ordförande
På besök i en yrkesskola för flickor i Sierra Leone.
Bild: Antti Reenpää

Toe Thet Chan Thar
-gruppen visar upp sin
bankkontobokföring.

KVINNOBANKEN I MYANMAR
I Myanmar har Kvinnobankens låneoch spargrupper fått en aktiv start. För
första gången i Kvinnobankens historia
har en lånegrupp kunnat låna kapital
åt en annan nystartad grupp.

M

yanmar (fd. Burma) är till ytan det största landet
i Sydvästra Asien. Man känner inte till det exakta
invånarantalet, det har inte varit möjligt att göra någon
tillförlitlig folkräkning i det splittrade landet. Uppskattningarna av invånarantalet rör sig mellan 56 och 60
miljoner.
Kvinnobankens första låne- och spargrupper i Myanmar grundades år 2014. Det finns 12 grupper i sex
byar i deltalandet utanför staden Pyapon. Målet är att
utbilda kvinnorna till självständiga aktörer så att de
får förutsättningar att utvecklas till yrkesutövare eller
egenföretagare. Genom utbildning och handledning
blir deras levnadsstandard betydligt bättre. Målen och
verksamheten är de samma som i många andra projekt i
Kvinnobanken.
I januari besökte jag tre byar och blev bekant med
arbetet i sex grupper. De hade redan nått så långt att de

tilldelats 1700 dollar som startkapital av Kvinnobanken. Tillsammans hade grupperna fått 20 400 dollar.
Vid utgången av år 2014 hade de fördubblat sitt kapital.
I byn Ywar Thit hade gruppen Toetat Mytter till och
med lånat ut 700 dollar åt en annan startgrupp.
Det fanns sammanlagt 178 kvinnor och 3 män i grupperna och deras insatser påverkade indirekt livet för
7656 personer.
De flesta kvinnorna var fiskare, båttaxiägare och
risodlare. Vidare fanns det grisuppfödare och producenter av torkad frukt, tvål och bruksvaror. Det fanns
även sömmerskor och försäljare. Många kvinnors män
befann till sjöss eller på arbete utomlands. Till sina
familjer återvänder männen inte förrän efter flera år,
vilket betyder att kvinnorna tar hand om sina familjer.
Största delen av kvinnorna kan läsa, skriva och räkna
eftersom de har gått i skola. Dessutom har en del varit
med i ett annat tidigare projekt där de lärt sig bokföring
och andra färdigheter som en företagare behöver. Tack
vare detta kunde grupperna inleda sparandet och låneverksamheten snabbt och effektivt.
Text Ritva Ohmeroluoma/Tiina Toivakka
Bild Ritva Ohmeroluoma

Kvinnobanken 2014
• Uppemot 1,3 miljoner euro i insamlade medel, sammanlagt under de åtta
verksamhetsåren nästan
7,7 miljoner euro.
• 1 465 aktionärer
• Uppemot 3000 businessänglar

KVINNOBANKENS VÅRDAG:

DON’T BE NOBODY, BE SOMEBODY!
Över 90 kvinnobanksanhängare från totalt 21 olika
orter deltog i Vårdagen som arrangerades i slutet av
januari i Helsingfors. En varm stämning omfamnade
frivilligarbetarna som kommit genom vinterrusket till
utrymmena hos Kyrkans Utlandshjälp.

År 2014 hade Kvinnobanken:
• Lokala grupper på 33 orter
• Över 500 evenemang
År 2014 understödde Kvinnobanken
projekt i 12 länder: Guatemala, Haiti,
Liberia, Sierra Leone, Kongo, Uganda,
Angola, De palestinska områdena, Kosovo, Nepal, Kambodja och Myanmar.

S

atu Mehtälä som var
skilt viktigt att inspirera
"ROTSANGEN"
med då Kvinnobanoch motivera nya medken skapades inledde da- WOMAN OH WOMAN, lemmar att delta aktivt
gen. I sitt tal beskrev hon DON'T BE NOBODY,
redan från början. Som
BE SOMEBODY!
Kvinnobankens utveckett gott exempel nämndes
lingsbana och den avgöNext Generation, en verkIN YOUR KITCHEN,
rande resan till Liberia år IN YOUR OFFICE,
samhet som uppkommit
2007. Då hemfördes idén IN YOUR BEDROOM
bland de unga i huvudom att grunda rörelsen.
stadsregionen.
USE YOUR HANDS,
Med sig hade man också
Årsklockan plingade
USE YOUR HEAD,
”rotsången” med vilken
och bar bud om både BuUSE YOUR HEART.
verksamhetens grundtansinessängel-kampanjen
ke kan sammanfattas.
på våren och gångjippot
DON'T BE NOBODY
Jeunay Mackendy,
Gå ett Yrke till en Kvinna
anställd vid Kyrkans Utlandshjälp,
på hösten. Från varje bord samlade
hälsade från 300 lyckliga kvinnor i
man in önskemål om den riksomHaiti. Hon berättade om ett projekt
fattande verksamheten och fick
som Kvinnobanken möjliggjort: de
samtidigt höra om olika slag av god
haitiska kvinnorna hade fått läspraxis från regionerna.
undervisning och undervisning i
Från Vårdagen fick man med
företagande och familjeplanering.
sig inspiration, idéer, och mod att
På det sättet hade de fått sin röst
jobba tillsammans. ”Dagen lämnade
hörd i byn där de bodde.
efter sig en verkligt god feeling”
Under dagen blev det livliga
sammanfattade Riitta Hautala från
diskussioner, man förevisade och
Järvenpää deltagarnas intryck.
sålde färgglada hantverk och nya
verksamhetsidéer togs fram.
Text Mari Kankaanranta/
Bl.a. diskuterade man rekryteTiina Toivakka
ringen av nya frivilliga. Det är särBild Tarja Vingren

Kvinnobanken stöder i u-landskvinnornas företagande
och självständiga skaffande av utkomst i enlighet med
principerna för hållbar utveckling. Kvinnobanken är en
gemenskap som består av frivilliga. De utgör Kvinnobankens kraftresurs tillsammans med aktionärerna och
bidragsgivarna. Kvinnobankens fond förvaltas av
Kyrkans Utlandshjälp.
www.kvinnobanken.fi
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Kvinnor är Kvinnobankens primära målgrupp men hjälpen riktas inte enbart till dem. När vi hjälper en kvinna
hjälper vi hela hennes familj inklusive mannen och
samtidigt hela byn. Kvinnobankens finansiärer och businessänglar består av företag, samfund, grupper, kvinnor
och män.
| Kundtjänsten 020 787 1201

