
Vid 27-åriga sjukskötaren Anitah 
Owaruhangas klinik i Kamwenge 
sköter man bybornas hälsa. Anitha 
fick ett lån från Kvinnobankens spar-
grupp för att driva kliniken. Hemma 
finns två  tvillingpar, dvs fyra barn, 
som den unga mamman nu själv kan 
försörja. bild: fredrik lerneryd

Förändra 
världen 
med oss



Vad är Kvinnobanken?
Kvinnobanken är finländsk. Den stöder de mest utsatta kvinnor-
nas utbildning, utkomst och företagande. Vi arbetar för att kvin-
nors mänskliga rättigheter skall förverkligas och för en jämlikare 
värld. Kvinnobankens projekt genomförs av Kyrkans Utlandshjälp 
som är Finlands största organisation för internationellt bistånd. 
Vår verksamhet är politiskt och religiöst fullkomligt obunden.

• Kvinnobanken är finländsk och den grundades år 2007. 
• Stöder utsatta kvinnors företagande och utkomst.
• 16 länder, 3 kontinenter, 315 000 förmånstagare. 
• Finansieras helt och hållet med donationer.
• Ett aktivt nätverk av volontärer i Finland och utomlands.
• Kyrkans Utlandshjälp genomför projekten och förvaltar 

resurserna.

Ett starkt nätverk
Kvinnobanken består av en stor skara aktiva understödare, volon-
tärer samt företags- och samarbetspartner. Vi förenas av viljan att 
utföra handlingar i vardagen för en rättvisare värld. Du kan skänka 
pengar, din tid eller ditt kunnande. Välkommen med i vår skara!

Kamu Sunar i Nepal är kastlös, ensamför-
sörjare med två barn, företagare och med-
lem i kommunfullmäktige. Som medlem i 
Kvinnobankens lokala andelslag har hon fått 
yrkesutbildning och ett lån med vilket hon 
kunnat öppna en lönsam butik. Tack vare 
den kan Sunar trygga familjens försörjning 
och barnens skolgång. Som medlem i kom-
munfullmäktige förbättrar Sunar kvinnornas 
livsvillkor också i ett större perspektiv.
bild: veera pitkänen

Du är välkommen med i vårt starka 
nätverk som utför vardagsgärningar 
för en jämlikare värld. bild: maria miklas



Du kan förbättra kvinnors utkomstmöjligheter på många sätt. Varje handling är värdefull.

Ge en gåva

Våra månadsgivare är ett livsvillkor för vår verk-
samhet. Du kan också skapa en egen bemärkel-
sedagsinsamling, skaffa Kvinnobankens Aktie 
eller glädja någon med en Annorlunda Gåva.
naistenpankki.fi/sv/ge-en-gava/

Bli volontär

Du kan ge av din tid och ditt kunnande. Du är 
varmt välkommen att bli volontär i Kvinno-
banken. Vi finns på över 40 orter i Finland och 
utomlands.  
naistenpankki.fi/sv/kom-med/

Vi skapar möjligheter
Fattigdomen i världen drabbar oftast kvinnorna 
och barnen. Det arbete som kvinnorna utför 
är oavlönat och osynligt. Kvinnorna är inte 
jämställda med männen när det gäller utbild-
ningsmöjligheter. Kvinnobanken understöder 
kvinnors yrkesutbildning, sysselsättning, före-
tagande samt spar- och låneverksamhet. En 
utbildad kvinna kan i högre grad påverka sitt 
liv. När kvinnan blir mera jämställd mår också 
barnen, familjerna och lokalsamhället bättre.

Hur kan man 
ansluta sig?

En spar- och lånegrupp ökar lokalsamhällets självförsörjning i regioner där det saknas finansinstitut såsom banker. För 
många kvinnor är det en första erfarenhet av ekonomisk planering och en möjlighet att ta ansvar för sitt uppehälle.  
bild: fredrik lerneryd

Kvinnobanken stöder kvinnors 
företagande och utkomst

Yrkesinriktad 
utbildning
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Kvinnors 
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och medborgar-
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Företagar-
utbildning

Byabanker-
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Företagarhandledning

Stöd till att nätverka



Utför en 
jämställdhets gärning
Mobile Pay -nummer 41109
SMS-donation NAISELLE till numret 16499 (20 €)

Kvinnobankens kontonummer 
Nordea: FI63 1745 3000 1321 02  
OP: FI47 5789 5420 0246 76 

Frågor? Ta kontakt! Vi hjälper dig gärna!
020 787 1201 kvinnobanken@kua.fi

facebook twitter instagram

Undersökningar har visat att det 
bästa sättet att minska fattigdomen 
är att stöda kvinnors utbildning och 
utkomst. När kvinnorna blir mer 
jämställda med männen mår också 
barnen, familjerna och hela sam-
hället bättre. Kubuya Kahoo i bilden. 
bild: ville asikainen
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