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KVINNOBANKEN
STÖDER ARBETET
MOT EBOLA I LIBERIA

Kvinnobanken stöder
arbetet mot Ebola i Liberia

K

vinnobanken deltar i hälsoupplysningen om Ebola
i de länder som lider mesta av viruset, dvs. Liberia
och Sierra Leone. I dessa länder pågår flera projekt i
Kvinnobankens regi.
Kvinnobankens grundidé, dvs stödandet av företagande och försörjningsmöjligheter för kvinnor i utvecklingsländerna, står fast, men då det gäller nödsituationer så omfattande som Ebola kan resurser undantagsvis
även riktas på annat arbete. Kvinnobankens ledningsgrupp godkände i oktober Kyrkans Utlandshjälps
ändringsförslag.
Leena Lindqvist, regionrepresentant för Västafrika, berättar att man i oktober inledde Kvinnobankens
finansierade Mother’s Clubs informationsverksamhet
som har i syfte att bekämpa spridningen av Ebola i
regionens samhällen. Enligt den lokala företrädaren
för hälsovårdsministeriet är Kvinnobankens Mother’s
Clubs de första som börjat informera om Ebola i Buchanan som är Liberias tredje största stad.
”På riskområdena har Ebola påverkat människornas
liv på många sätt. Det har blivit svårare att röra sig i landet och i många familjer har familjemedlemmarna inte
träffat varandra på flera månader. Få torg håller öppet
och detta har gjort det svårt för många att tjäna pengar.
Alla känner rädsla. Vi hoppas att informationsverksamheten avhjälper situationen, konstaterar Lindqvist.
Tiina Toivakka

I KOSOVO DR
Kvinnobankens projekt i Kosovo
har i syfte att stöda kvinnornas
rättigheter, utveckla kvinnornas
inkomstbringande verksamhet
och företagsverksamhet samt
främja växelverkan mellan olika
etniska grupper. Projektet strävar
därutöver efter att utveckla lokala
kvinnogruppers verksamhet och
stärka kvinnornas möjligheter att
påverka samhället.

V

ia Kyrkans Utlandshjälp har ett belopp på totalt
270 000 euro beviljats för projektet i Kosovo
under åren 2012–2014. Med medlen har Interethnic
fått stöd via den lokal partnerskapsorganisationen
Mundësía.
Projektet Community Empowerment Programme
(ICEP) på området Mitrovica.
Kvinnobankens projekt i Kosovo har i första hand
hjälpt kvinnorna i bergsbyarna och i andra hand unga
kvinnor.
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K

vinnobankens årligen återkommande evenemang
Gå ett yrke till en kvinna ordnades i år på 27 orter,
och ca 1 500 vandrare deltog.
Under evenemanget vandrade man för över 1 990 yrken. Då ett yrke är värt 30 euro, uppgick evenemangets
förtjänst till över 60 000 euro. Med hjälp av summan
stöder vi utbildning, utkomstmöjligheter och företagande för kvinnor i utvecklingsländerna.
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”60 000 euro är ett
ansenligt belopp. Resultatet är lysande. Skillnaden mellan vårt uppställda mål på 2 100 yrken och det
verkliga resultatet är mikroskopiskt liten”, konstaterar

Reetta Meriläinen, ordföranden för styrgruppen på
Kvinnobanken. Partner på riksplan i evenemanget i år
var DNA, EY och Fazer. Därutöver deltog lokala sammarbetspartner på flera orter.
Nästa år ordnas evenemanget Gå ett yrke till en kvinna den 13 september 2015.
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Kvinnorna har getts möjlighet att delta i yrkesutbildning och föreläsningar om bland annat kvinnors
rättigheter, jämlikhet mellan könen, hälsa och traumahantering. Projektet har även stärkt samarbetet mellan
olika etniska grupper.
Med hjälp av ICEP-projektet har sammanlagt 50
grupper för kvinnor och ungdomar grundats och av
dessa har 30 stycken grundats under tiden för Kvinnobankens Kosovo-projekt. Före projektet inleddes 2012
hade 20 stycken grupper grundats.

Förra juni gjorde sju personer från Kvinnobanken en
resa till Kosovo. Gruppen besökte både albanområdet
i Kosovo och serbområdet i norra Mitrovicia där de
bekantade sig med verksamheten i flera kvinnogrupper.
I byn Cabra i albanområdet har kvinnorna grundat
en baklavagrupp. Fyra kvinnor bakar den traditionella
bakelsen baklava och säljer sina produkter till de stora
butikerna i Mitrovica och Kosovo. Gruppen arbetar i en
container i byn där de använder stekugnar som de fått i
donation.
På området utgör albankvinnorna en minoritet. I
byn har det inte förekommit problem mellan de olika
befolkningsgrupperna, men man har vant sig vid vissa
formaliteter.
”Internationella organisationer förstår oss bättre än
myndigheterna i Kosovo” konstaterar gruppens ledare
Sela Imeri. Tack vare yrkesutbildningen odlar byns
kvinnor bland annat jordgubbar, frukter och grönsaker
och även bin samt tillverkar smycken av återvinningsmaterial.
Text: Tiina Toivakka
Berättelsen grundar sig på Saija Tolvanens
reseskildring från Kosovo.

I Kuopio trivdes vi och fick vi lära oss nytt
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rets Kvinnobankens lokalgruppsträff ordnades i Kuopio i oktober. I Savolax hjärta
samlades totalt över 40 Kvinnobanksaktiva
för att njuta av gemensam tillvaro och intressanta anföranden, för att lära sig nya saker om
Kvinnobankens verksamhet och för att dela
erfarenheter.
Deltagarna representerade hela 11 orter, bäst
representerat var Kuopio, orten som ordnade
träffen.
”Ett bra antal deltagare kan man säga med
tanke på läget. För många var resan till Kuopio
lång”, konstaterar Kvinnobankens koordinator
Jaana Hirsikangas.
I träffen som varade i två dagar ingick bland
annat anföranden av ordföranden för styrgruppen Reeta Meriläinen och ordföranden för
ledningsgruppen Sini Norta.
Deltagarna fick även höra nyheter om bland
annat Kvinnobankens Materialbank, om resultaten från evenemanget Gå ett yrke för en
kvinna och nyheter från Kosovo och Kongo.

I mindre grupper fick deltagarna lära sig att
utnyttja medier och man diskuterade varför,
för vad, när och hur det lönar sig för de kvinnobanksaktiva att använda sociala medier.
Deltagarna var nöjda med träffen och
även arrangemangen fick rosor. Programmet
ansågs vara konkret och anförandena väckte bra och konstruktiv diskussion. Särskilt
intresse väckte reseskildringarna från Kosovo
och Kongo vilka på ett bra sätt konkretiserar
Kvinnobankens verksamhet i målländerna. De
utvecklingsidéer som lyftes fram i responsen
eftersträvar man att förverkliga under Kvinnobankens
Vårdagar i
Helsingfors
den 31 januari 2015.
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ÅRETS ILONA ÄR KVINNOBANKENS TALKOGRUPP
I TAMMERFORS
Tampereen Yrittäjänaiset ry har
valt Kvinnobankens talkogrupp i
Tammerfors till Årets Ilona. Årets
Ilona är ett exempel på en kvinnoföretagares positiva energi och mod
att förverkliga sin dröm.
Tidigare år har enskilda personer
fått erkännande för sina insatser,
men i år ges erkännandet gruppen
som gör handarbeten och som inledde sin verksamhet 2009. Gruppen har samlats så gott som varje
vecka och har lyckats skaffa över
1 000 arbeten som stöder företagande och utkomstmöjligheter för
kvinnorna i utvecklingsländerna.
KVINNOBANKENS VÅRDAG
DEN 31 JANUARI 2015
Kvinnobankens Vårdag ordnas i
Kyrkans Utlandshjälps lokaler vid
Södra kajen 8 i Helsingfors den 31
januari 2015. En fråga som lyfts
fram under tillställningen är hur
man kan locka frivilliga och få dem
intresserade av verksamheten. Därutöver går man igenom kommande händelser under 2015. Under
evenemanget hörs Jeunay Mackendy som är från Haiti och arbetar på
Kyrkans Utlandshjälp. Hon berättar
om Kvinnobankens arbete på Haiti.
Dagen avslutas med en frivillig
workshop om sociala medier.

FÖLJANDE KVINNOBANKENS
ONLINE-UTBILDNINGAR I
FEBRURI
Fördjupa dina kunskaper om
Kvinnobankens verksamhet och
lär dig hur just du kan delta
och främja företagande bland
kvinnorna i utvecklingsländerna. Följande Kvinnobankens
online-utbildningar hålls
den 4 februari under temat
Kvinnobanken i Finland
och den 10 februari under
temat Kvinnobankens
projekt, alltid samma
tid kl. 17.15–18.30.
Anmäl dig på förhand
till jaana.hirsikangas
@kirkonulkomaanapu.fi och du får
en länk till det
Läs mer om
Kvinnobanken
virtuella seminas
evenemang
på
adressen
riet.
www.n

aistenpankki
.fi/tapahtum
at

.

Kvinnobanken är en gemenskap av volontärer som samlar in donationer för att utveckla företagande
och försörjningsmöjligheter för kvinnor i utvecklingsländerna enligt principerna för hållbar utveckling.
Kvinnobankens medel och projekt administreras av Kyrkans Utlandshjälp. Kvinnobanken har projekt i
tolv olika länder runt om i världen. Totalt har man redan samlat in över sju miljoner euro. I Finland drivs
verksamheten av över 3 000 frivilliga på 35 orter.
www.kvinnobanken.fi | Donatortjänst 020 787 1201
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