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Kvinnor
innebär
förändring •

KVINNOBANKEN

VISION

Verkningsfullt arbete
för jämställdhet

Kvinnobanken är en
gemensam framgångssaga

Finländska Kvinnobanken har samlat in

20,1 M€
sedan 2007 för att förbättra kvinnors
ställning.
Under 15 år har Kvinnobanken
möjliggjort att

92 000
460 000
kvinnor fått en möjlighet till utkomst och

barn och familjemedlemmar fått
ett tryggare liv.
PÄRMIBILD: Ugandiska Robinah Nakitende, 40, har med stöd från Kvinnobanken grundat en grönsaks- och fruktbutik i slumområdet Wakiso
i Ugandas huvudstad Kampala. ”Arbetet innebär sinnesro för mig”,
berättar fyrabarnsmamman. FOTO: ANTTI YRJÖNEN
BAKGRUNDSBILD: Sjuksköterskan Anita Owaruhanga bor på landsbygden i sydvästra Uganda och bygger med Kvinnobankens stöd en större
klinik för att ersätta den tidigare. FOTO: ANTTI YRJÖNEN
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”HÄR HAR NI SETT FATTIGDOM, elände och ojämställdhet. Men jag
vill att ni berättar om hopp.” Det sa Liberias president Ellen Johnson
Sirleaf till oss 2007.
Vi hade rest till Liberia i Västafrika för att bekanta oss med Kyrkans Utlandshjälps arbete. Vi, en grupp finländska kvinnor med olika
arbetsbakgrund, såg ett land som höll på att återhämta sig från ett
tungt inbördeskrig. Men när människor pratade fanns där ändå en
gnista av hopp.
De kvinnor vi träffade drömde om ett yrke, om läs- och skrivkunskaper. De drömde om att starta egna företag, om bestående fred och
om att inte längre behöva vara rädda. De drömde också om kvinnliga
nätverk som skulle ge styrka och stöd.
Vi lyssnade på kvinnorna och blev berörda av deras starka vilja
att agera. Vi bestämde oss för att tillsammans med dem arbeta för
bestående förändring och så föddes Kvinnobanken.
Ända sedan den stunden har vi skapat möjligheter för kvinnor att
arbeta och påverka riktningen av sina egna liv. Nu ser vi resultat i
sjutton länder där vi har verkat. Under femton år har vi redan nått 
92 000 kvinnor och tryggat 460 000 familjemedlemmars liv.
Betydelsen av kvinnors arbete är ekonomiskt banbrytande. Också
ifjol startade kvinnor tusentals nya företag. Läs mer på sidorna 14–15.
Familjerna förändras och blir allt mer jämställda. Till exempel ugandiska Madina Nabaggalas bageri har blivit ett familjeföretag där också
hennes man är med. Samtidigt har barnen lärt sig om arbete och
företagande. Läs artikeln på sidorna 10–11.
De kvinnor som vi stöttar lyckades på ett år spara en större summa
av sina inkomster än vad vi hann samla in i Finland. Kvinnornas sparoch lånegrupper samt andelslag lyckades under fjolåret öka kapitalet
till över två miljoner euro!
Framförallt är Kvinnobanken ett bevis på varje kvinnas egenmakt i
Liberia, Uganda, Nepal, Myanmar och alla de länder där vi har verkat.
Vi skapar möjligheter, men förändringen tar kvinnorna själva hand om.
Ett tack går till varenda donator och volontär som förverkligar

FOTO: PEKKA HANNILA

”

Vi skapar möjligheter, men
förändringen tar kvinnorna
själva hand om.”

drömmarna. Kvinnobanken har blivit en folkrörelse som har samlat in
över 20 miljoner euro för att yrkesutbilda kvinnor och hjälpa dem att
starta företag. Fjolårets medelanskaffningsresultat växte med otroliga
14 procent från året innan. Totalt samlade vi in 1,8 miljoner euro för att
stödja kvinnors arbete.
Så varje gång du hör om kriser och elände runt om i världen kan du
istället berätta en historia om hopp. För det är bokstavligen hopp som
Kvinnobanken ger tiotusentals kvinnor runtom i världen. Dagligen.
Och det är tack vare dig. Circle
Anni Vepsäläinen
styrgruppens ordförande
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RESULTAT

MYANMAR

Kvinnors arbete
ger resultat

Under 2021 med
Kvinnobankens stöd fick

31 671
131 089
3 588

människor en starkare ställning och utkomst.

familjemedlemmar ett tryggare liv.

samhällsmedlemmar delta i utbildningar som
behandlade kvinnors rättigheter.
4
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Kvinnors spar- och låneverksamhet

DAW THEIN KYWE, 49, som bor i delstaten Rakhine på västkusten i Myanmar, anslöt sig till Kvinnobankens lokala sparoch lånegrupp för några år sedan.
För Daw Thein som livnärt sig som jordbrukare började det
plötsligt hända saker i livet.
Inspirerad av gruppen började hon spara två euro i månaden (3 000 myanmariska kyat). Potten började växa. Under
utbildningarna skaffade hon sig färdigheter som företagare
behöver. Hon lärde sig också att tillverka tvål, och valde därför
att med hjälp av besparingarna grunda ett tvålföretag med
andra kvinnor.
Tvålförsäljningen genererade regelbundna inkomster för
första gången i hennes liv. Också något annat hände.
– Jag lärde mig att tro på mig själv och mina kunskaper.
Och det här gäller inte bara mig, utan också andra kvinnor i
gruppen vågar säga sina åsikter och starta företag.
Nu har Daw Thein börjat utbilda andra kvinnogrupper i
tvåltillverkning och försäljning.
Dessutom deltog Daw Thein i en bokföringsutbildning. Som
följd av den blev hon revisor för både kvinnogruppen och hela
byns utvecklingskommitté! Circle

Spar- och lånegrupper

559
44
26 546

Andelskassor

Medlemmar totalt

Kapitalet i spar- och lånegrupper samt i
andelskassorna var

2,06 M€
12 145
35–400 €
Låntagare

Typisk lånesumma

FOTO: ARKEE, MATCHLESS PRODUCTION

EN STOR DRÖM blev startskottet för Kvinnobanken. Verksamheten som styrs av hoppet om en jämställd värld har vuxit av
ihärdigt arbete.
Vi stödjer utsatta kvinnor och flickor med att få utbildning
och utkomst eftersom de har rätt att välja sin egen framtid.
Ifjol förstärkte vi närmare 32 000 människors ställning och
utkomst i sju länder. Samtidigt fick över 131 000 familjemedlemmar ett tryggare liv.
Kvinnobankens spar- och lånegrupper samt andelskassor
erbjöd än en gång kvinnorna möjligheten att lyfta lån i stort
sett utan några garantier och som dessutom var billigare än
marknadspris.
Vi bedömer hållbarheten av vårt arbete enligt de strängaste av kriterier. Vi är stolta över att 85 procent av de kvinnor
som vi har stöttat har en bättre utkomst idag.
Trots motvind orsakad av pågående globala kriser tror vi
på att kvinnors arbete är avgörande. Kvinnor behövs för att
bygga fred, lösa klimatkrisen och som olika branschproffs.
Tack vare kvinnors mer jämställda ställning mår också barn,
familjer och samhällen bättre. Circle

Förändring börjar
med möjligheter
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VOLONTÄRVERKSAMHET

VOLONTÄRVERKSAMHET

Volontärnätverket
visade sin styrka
trots utmaningar

2021 BLEV KVINNOBANKENS tredje bästa medelanskaffningsår
under hela vår 15-åriga historia. Detta är ett fantastiskt resultat
med tanke på att coronapandemin utmanade framförallt den
medelanskaffning som görs av volontärer. Kvinnobankens lokalgrupper lyckades ändå med att utöka insamlingspotten från året
innan.
Kampanjen Gå ett Yrke till en Kvinna samlade in över 35 000
euro mellan juni och oktober. Det innebär över tusen Yrken och
lika många möjligheter för en bättre utkomst för kvinnor i utsatt
ställning.
Den nationella kampanjen syntes som olika gångjippon runtom
i Finland och utomlands. Den nordligaste orten var Rovaniemi och
den sydligaste var grekiska Rhodos. En ny ort utomlands blev Aten.
Sommarens Golfa ett Yrke till en Kvinna-evenemang nådde sitt
bästa resultat genom tiderna, 55 000 euro. Trots coronasituationen
kunde turnén genomföras nästan helt enligt plan och kampanjen
samlade in närmare 30 procent mer donationer än året innan.
Detta innebär att över 1 800 kvinnor fick ett Yrke och möjligheten till ett bättre liv. Kvinnobanken Open-turnén spelades på 24
planer med 1 100 deltagare. Över 900 spelare deltog i fairway-tävlingarna som ordnades av samarbetspartner. Kvinnobanken Open
är redan känd bland golfare och vi har skapat långvariga samarbetsförhållanden till flera klubbar.
Kvinnobankens aktiva golfgrupp ansvarar för arrangemangen.
Gruppens hjärta slår extra hårt för arbetet att förbättra kvinnors
ställning.
Ett annat lyckat evenemang är turnén Läs ett Yrke till en Kvinna
som startade redan i oktober 2020 i Helsingfors och avslutades
i november 2021 i Tavastehus. Turnén blev rekordlång på grund
av coronan. Å andra sidan blev också resultatet, 20 000 euro, ett
rekord. Likaså antalet orter – totalt 17 stycken.
Också lokalgrupperna nådde fantastiska resultat. På många
orter blev bland annat julmarknaderna en stor framgång.
Hela årets fina resultat är ett bevis på styrkan av volontärverksamheten!
Vi tar med glädje emot nya volontärer i vårt nätverk. Volontärarbete för Kvinnobanken kan göras på flera olika sätt och med olika
bakgrund. Volontärarbetet är ett fint sätt att använda sin egen
yrkeskunskap för att skapa en mer jämställd framtid.
Du kan också komma med i verksamheten via en lokalgrupp
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1.

3.

Under 2021 hade vi

3 000
frivilliga i över 40 lokalgrupper
runtom i Finland.

2.

eller genom att gå med i de nationella teamen och kampanjgrupp
erna. De nationella teamen har också en egen grupp riktad till unga
vuxna: Next Generation.
Bekanta dig med vår verksamhet naistenpankki.fi/sv/kom-med. Circle
Text:
Kaisa Majava
ledningsgruppens andra ordförande

4.

1. Inom ramarna för kampanjen Gå ett
Yrke till en Kvinna ordnades en yogaförfest på Tjärholmen i Helsingfors.
FOTO: MAIJA PARTANEN

2. Den populära Golfa ett Yrke till en
Kvinna-kampanjen firade 10 årsjubileum.
FOTO: NAISTEN PANKIN ARKISTO

3. Minna Lindgren (till vänster) var med
på Kvinnobankens litteraturturné, alltså
kampanjen Läs ett Yrke till en Kvinna, som
författare. Till höger en av kampanjens
ledare, Reetta Meriläinen som är aktiv i
Kvinnobanken. FOTO: LIISA KAPANEN

”

Volontärarbete kan göras
på flera olika sätt och
med olika bakgrund.”

4. Ledningsgruppen och enheten för
Kvinnobankens volontärer samlades
under en gemensam och glad sommardag för att planera verksamheten.
FOTO: MAIJA PARTANEN
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● Amman
JORDANIEN

PROJEKTARBETE

PROJEKTARBETE

NEPAL
● Kathmandu

Resultaten av
Kvinnobankens
arbete 2021

Kenya

170

MYANMAR

Yangon ●

KAMBODJA
Phnom Penh ●

CENTRALAFRIKANSKA
REPUBLIKEN
Bangui ●

UGANDA
● Kampala

1377

I KENYAS HUVUDSTAD Nairobi inledde vi ett
nytt projekt som fokuserar på cirkulär ekonomi. Projektet kom igång i slutet av 2021.
Målet är att erbjuda kvinnor som bor i
slummen arbets- och affärsverksamhetsmöjligheter. Vi fokuserar på att samla, återvinna
och återbruka sopor.
Vi har bland annat erbjudit kvinnorna
en grundkurs i plastsortering. Som en följd
av den steg kvinnornas inkomst per samlat
kilogram plast på tre månader från 17 cent
till 20 cent. Circle

KENYA
● Nairobi

Centralafrikanska
republiken
Uganda
kvinnor drog nytta av
vårt arbete.

kvinnor drog nytta av
vårt arbete.

10 516

kvinnor drog
nytta av vårt
arbete.

Jordanien

Nepal

195

10 066

kvinnor drog nytta av
vårt arbete.

kvinnor drog
nytta av vårt
arbete.

Myanmar

Kambodja

1 611

7 692

kvinnor drog nytta av
vårt arbete.

kvinnor drog nytta
av vårt arbete.

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN är ett
politiskt instabilt land där våldsamheter stör
vanliga människors vardag. Projektet för att
stärka kvinnorna i området Bozoum startade
2018 och avslutades 2021.
Vi stärkte kvinnornas ekonomiska självförsörjning och deltog i fredsbyggandet. Vi koncentrerade oss särskilt på att stödja utsatta
kvinnor, såsom ensamstående mammor, äldre
eller personer med funktionsvariationer.
Vi erbjöd till exempel odlings- och företagarutbildningar samt läskunnighetsundervisning. Vi gav också kvinnor stöd i att grunda
småföretag. Circle

UGANDA är det land i Afrika som tagit emot
mest flyktingar. Majoriteten av de över en
miljon flyktingarna är kvinnor och barn.
Vi stödjer kvinnors företagande på
flyktingbosättningsområden, i huvudstaden
Kampalas slumområden och i Mityana där vi
har ett samhälleligt hönseriföretag.
Spar- och låneverksamheten samt yrkesutbildningar möjliggjorde utkomst för tusentals kvinnor. Ifjol grundade vi 11 nya spar- och
lånegrupper i anslutning till hönseriet.
Kvinnornas månatliga sparbelopp var direkt
rekordhöga, till och med 35 euro i månaden.
Vi har verkat i Uganda ända sedan grundandet år 2007. Circle

JORDANIEN har i förhållande till befolkningsmängden tagit emot näst mest flyktingar i
världen. Framförallt unga kvinnor har svårt att
hitta sysselsättning, främst på grund av kulturell praxis och landets svaga ekonomi.
Kvinnobankens arbete i Jordanien startade 2019 och avslutades ifjol. Vi stödde
både jordanska kvinnor samt syriska flyktingkvinnor i landet att komma igång med egna
företag. Totalt erbjöd vi företagarutbildning
till 195 kvinnor.
Kvinnorna har grundat 41 företag, bland
annat exempel mat-, skönhets- och klädföretag. Circle

UTÖVER CORONAN blev häftiga
monsunregn en utmaning för Nepal.
Framförallt de starka andelslagen blev en
buffert som såg till att det inte blev några
avbrott i kvinnors utkomst.
I området Sindhuli har kvinnornas
inkomstnivå stigit med närmare 10 procent
och inte en enda familj är längre beroende
av utomstående hjälp. I Lalitpur mer än fördubblades kvinnornas månatliga besparingar
i andelslaget till nästan 7 euro trots coronan.
Resultaten vittnar om att långsiktigt
arbete för att stärka inkomstnivån skapar
hållbara strukturer.
Vi har verkat i Nepal sedan 2008. Circle

MYANMARS landsbygd är mycket fattig och
samhället är instabilt. Ifjol försvårade militärkuppen situationen ytterligare.
Vår verksamhet fortsatte ändå i delstaterna Rakhine och Kayin. På grund av
omständigheterna utbildade vi med hjälp av
distansförbindelser lokala volontärer som
kunde hålla utbildningar i företagande, marknadsföring och yrkeskunskaper för kvinnor.
De kvinnliga spar- och lånegrupperna
samt gruppföretagen vi stödde var fortfarande viktiga för att garantera utkomst för
kvinnor. Kvinnorna tog också en allt aktivare
roll i de lokala beslutsorganen, vilket vittnar
om att deras ställning stärkts. Circle

KAMBODJA är ett av länderna som lider
mest av klimatförändringen. Befolkningen på
landsbygden är fattig och utkomsten beroende av jordbruket. En översvämning eller en
torr period kan förstöra allt.
Vi stödjer kvinnors fortsatta utkomst
framförallt via spar- och lånegrupperna samt
via andelslag. Vi utbildar kvinnor att ta i bruk
klimatmässigt hållbara odlingstekniker och
-sorter. Utöver detta erbjuder vi yrkesutbildning till unga.
Vi har verkat i Kambodja ända sedan grundandet år 2007. Circle

397
570
45

10588
343 511
1 926

107
92
986

7 730
115 882
631

1173
588
116

5 545
45
292

medlemmar i 38 sparoch lånegrupper.

kvinnor deltog i
företagarutbildningar.

jordbruksandelslag eller
gemensamma företag som
drivs av kvinnor.
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medlemmar i
398 spar- och
lånegrupper.

företag.

euro
kapital i
grupperna.

euro – så mycket steg
kvinnornas månatliga
inkomst i medeltal.

kvinnor fick startpeng och
företagscoaching.

familjemedlemmar fick
ett tryggare liv.

medlemmar i 20
andelslag.

euro kapital
i andeslagen.

företag, varav 176
grundades ifjol.

medlemmar i 83 sparoch lånegrupper.

kvinnor deltog i
företagar- och
yrkesutbildningar.

nya företag grundades.

medlemmar i 17
jordbruksandelslag.

unga kvinnor började i
yrkesskolan.

kvinnor fick utbildning i
klimatmässigt hållbara
odlingstekniker.
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UGANDA

UGANDA

Familjebageriet
tar sats i
slummen

LERIGA STIGAR klyver det täta nätverket bestående av låga hus och
skjul. Någon bränner skräp och lukten sticker i näsan. Röd sand dammar vid fötterna i Ugandas huvudstad Kampala.
Bodaboda-taximotorcyklarna svischar förbi, men största delen av
människorna promenerar. Det är det billigaste och lättaste sättet att
ta sig fram. Nästan hälften av Kampalas 3,5 miljoner invånare försöker
klara sig i inofficiella bosättningsområden i utkanten av staden.
I slumområdet i Kawempe tar vi sikte på ett hus som sticker ut.
Gården är i tiptop-skick.
Ut ur dörren stiger en blygt leende kvinna, som breder ut en
blommig duk på farstun. Runt henne dyker ivriga unga och barn upp.
De fnissar och babblar på. Alla har helt tydligt ett uppdrag att sköta.
Längst bak kommer en man som blir uppenbart glad över att se oss.
Det är dags träffa mästerbagaren och hennes familj som får stöd
av Kvinnobanken och partnerorganisationen Development and Relief
Initiative.

1.

Hairat Nabatanzi, 18
1. ”Jag sparar för att
skaffa en ugn, eftersom
det är utmanande att
baka med en kolgrill”,
berättar Madina
Nabaggala. Med hjälp av
sina inkomster har hon
kunnat betala sin dotters
Hairat Nabatanzis (t.v.)
yrkesstudier.

Madina Nabaggala, 43
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN hörde jag om Kvinnobankens spar- och
lånegrupp som skulle grundas i området och hjälpa kvinnor att få
egen utkomst. Jag gick med och blev ordförande för gruppen.
Först grundade vi ett gemensamt tvålföretag och via det fick vi
alla inkomster. Samtidigt studerade vi bokföring och sparande och fick
möjligheten att lyfta små lån för att grunda egna företag.
Under de veckovisa träffarna lär vi oss olika yrkes- och affärsverksamhetskunskaper. Jag ville bli bättre på att baka eftersom jag alltid
har tyckt om det.
Jag bakade den första tårtan till min mans födelsedag. Det var en
vaniljtårta som alla våra gäster blev förtjusta i.
Jag började få kunder och nu säljer vi som bäst fyra tårtor i
veckan. En tårta kostar 35 000 shilling (7,50 euro). Vi lider inte längre
brist på något! Jag har kunnat köpa kläder och täcken åt barnen.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att en kvinna kan tjäna egna
pengar. Då kan hon ta hand om sina barn och själv bestämma vad
pengarna används för. Arbetet har gjort mig självständig.

2.

3. ”Jag har börjat göra
hushållsarbetet som min
fru gjorde förr. Jag lagar
till exempel mat och
är ett gott exempel för
männen i grannskapet”,
berättar Hassan Katende.

3.
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2. Hairat Nabatanzi
hjälper sin mamma i
bageriföretaget. Samtidigt har hon själv lärt sig
att grunda ett eget litet
företag.

”ORDEN RÄCKER INTE till för att beskriva
hur stolt jag är över min mamma. Hon jobbar
hårt och jag har lärt mig mycket om företagande av henne.
Också jag har startat ett eget litet företag.
Jag tillverkar pumpamjöl som jag säljer framförallt som babymat. Mina egna inkomster
får mig att känna mig som en drottning! Jag
har kunnat köpa en telefon till mig själv och
hjälpa min familj.
Jag spenderar inte alla inkomster utan
sparar och investerar en del i till exempel
råvaror. Att sälja mjöl är mitt vardagsjobb,
helgerna reserverar jag för att ordna evenemang.
Mamma lyfte ett lån från kvinnogruppen
så att jag kunde gå en utbildning i eventbranschen. Studierna varade ett år och jag
lärde mig till exempel att göra dekorationer.
Nu kan vi utöver tårtor också erbjuda
festliga dekorationer! Det känns jättefint.
Jag har ärvt min påhittighet av mamma.”

Hassan Katende, 49
”TILL EN BÖRJAN trodde jag inte alls på kvinnoaktiviteter. Med jämna
mellanrum dyker det upp någon som lovar ge kvinnor egenmakt men
inget händer. Den här platsen är en slum och till slut hamnar vi ändå
utanför allt.
Sedan såg jag hur min frus bageri började dra in pengar. Vi kunde
äta tre mål mat om dagen och leva mer bekvämt. I slutet av första
året fick Madina ta ut alla sina besparingar och hon köpte stekpannor,
en kyl med frys och betalade barnens alla skolgångsavgifter.
Nu hjälper jag min fru att baka och vi i familjen har kommit närmare varandra. Det är fantastiskt!
Kvinnogruppen är det bästa som har hänt oss. Det har också lärt
mig hur man jobbar. Vi hittar hela tiden på olika sätt att få inkomster.
Vi säljer till exempel isglass som vi gör i vår frys.
Jag har lyckats spara till en ny motorcykel och jobbar som taxichaufför.
Vi lär ut om sparande och ekonomiska kunskaper också till våra
barn. De har en egen låda där de sparar varje vecka.
Jag är tacksam för att Kvinnobanken stödjer samhällen som behöver det allra mest.
Dessutom är jag tacksam för att ni inte bara gav oss pengar, utan
att ni erbjöd information. Jag önskar att det skulle finnas egna sparoch lånegrupper också för män!” Circle
Text: Eija Wallenius
Foto: Antti Yrjönen
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PROJEKTARBETE

Arbete ger kvinnor
trygghet och hopp
Anställda på Kyrkans Utlandshjälp som jobbar i Kvinnobankens projekt berättar vilken typ av stöd
kvinnorna får för att skaffa sig en egen utkomst – och vad detta konkret innebär för kvinnorna.

Uganda

Jordanien

Många av de kvinnor som deltar i våra projekt kunde med hjälp av sina inkomster se till att
barnen fick återvända till skolan när de öppnade igen. Att familjerna kunnat skaffa apparater
såsom tv eller radio vittnar också om att levnadsstandarden stigit. Kvinnor är också bättre
på att bokföra inkomster och utgifter i familjen och företagsverksamheten. Det patriarkala
samhällets attityder och att makten koncentreras till män försvårar kvinnors deltagande, självständiga verksamhet och rätt att använda pengarna de själva tjänat. Vi utbildar män att bättre
förstå vilken betydelse kvinnors eget arbete och utkomst har för dem och hela familjen.

Ifjol lärde kvinnorna sig att utnyttja sociala medier i marknadsföringen av de egna företagen.
Utmaningen var att det rådde stor brist på rimligt prissatta it-tjänster som de hade behov av.
Nytt för ifjol var att vi stödde småföretagande kvinnor att samarbeta med basarer och utöka
inkomsterna den vägen.
Trebarnsmamman Sanaa Abu Hassan (i mitten) har
grundat en foto- och utskriftstjänst. FOTO: OSAMA NABEEL

Florah Tumwebase, projektchef

Nepal

Kvinnobankens projektansvariga Florah Tumwebaze
glädjer sig över att allt fler kvinnor har egna inkomster.

Vi har erbjudit yrkes- och företagarutbildningar till de mest utsatta kvinnorna och sett vilka
betydande förändringar de medför. Kvinnor vars liv tidigare begränsades till hushållsarbete
och jordbruk har via utbildningarna blivit mer ekonomiskt självständiga och mer medvetna om
sina egna rättigheter. De har börjat fatta beslut i det egna hushållet och sökt sigt till offentliga
tjänster.

FOTO: ANTTI YRJÖNEN

Kenya
Här koncentreras jobben inom avfallshantering och cirkulär ekonomi till män,
antagligen för att det är tunga jobb. Vi
skapar lämpliga arbetsuppgifter för kvinnor
och utbildar dem till exempel i att sortera
avfallsmaterial. De får också lära sig att
hantera maskinerna i avfallscentren.
Kvinnobankens projektansvariga Susa Awandu (i mitten)
träffade kvinnor i avfallscentret i Nairobi.

Susan Awandu, projektansvarig

Bashar Badran, projektchef

”

Via utbildningarna har
kvinnorna blivit mer
ekonomiskt självständiga
och mer medvetna om
sina egna rättigheter.”

Subarna Pandey, projektchef

Jayanti Devi får sitt levebröd av jordbruk. FOTO:
PRASHANT BUDHATHOK

Kambodja

Florah Tumwebase, projektchef,
Uganda

Kvinnor har lärt sig nya klimatmässigt hållbara odlingstekniker och lyckats få bättre skördar. De
odlar också ett mer mångsidigt utbud av grönsaker, vilket leder till att familjen får mer näringsrik mat. Kvinnorna har varit glada över att deras inkomster ökat fastän området lidit av både
torra perioder och skyfall.

FOTO: ELIZABETH ORIEDI

Centralafrikanska republiken

Sok Linny är med i kvinnornas jordbruksandelslag och
föder upp höns. FOTO: JENNA SOIKKELI

Tack vare egna inkomster kunde kvinnorna under fjolåret delta i utgifterna av byggandet av ett
nytt hem, skicka sina barn till skolan och betala för hälsovård. Egna inkomster påverkade kvinnorna också mentalt. Tack vare de intjänade pengarna kunde de ta en större roll i familjerna och
känna sig viktiga i det egna samhället.

Makara Vong, programchef

Myanmar
Coronapandemin och militärkuppen försvårade vår verksamhet ifjol. På grund av coronarestriktionerna hade många kvinnor svårt att jobba och tjäna tillräckligt med pengar. Efterfrågan på
jordbruksprodukter var låg och priset hälften av det normala. På grund av utmaningarna var
vårt stöd extra viktigt för kvinnorna. Med vårt stöd har kvinnorna grundat flera olika företag. De
tillverkar till exempel schampo, tvål och sandaler eller säljer cashewnötter, ris och fermenterad
bambu.

Marcel Damba, landschef

Kvinnor borde ha bättre möjligheter att påverka sina
egna liv, säger Damaris Sarape (t.v.) som lär ut läskunnighet. FOTO: FREDRIK LERNERYD

Lin Min Aung, programkoordinator
Daw Tin Tin Win är med i kvinnornas spar- och
lånegrupp. FOTO: ARKHEE, MATCHLESS PRODUCTION
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Företagande ger
kvinnor makt
att påverka

OCKSÅ IDAG arbetar största delen av kvinnorna i utvecklingsländer
med hushållssysslor. Kvinnor bär ofta ansvar för matlagning och andra
familjeärenden, men vid sidan om dessa är det möjligt att tjäna pengar.
Kvinnor brukar grunda företag för att trygga ekonomin och har inga
större målsättningar. Det är typiskt att kvinnor driver företag hemifrån,
att företagen inte kräver stora investeringar och att verksamheten
bygger på traditionella färdigheter som efterfrågas i närkretsen.
Med dessa utgångspunkter är starten ofta rätt anspråkslös. En
mjölkvarn, ett bageri eller en liten butik är typiska exempel på det första företaget. Också kvinnors gemensamma företag och olika kollektiv
är ett tryggt sätt att få företagarerfarenhet.
Forskning visar att kvinnliga företagare undviker risker; det är tryggare att vara en liten aktör och få en säker inkomst som familjen kan
ha nytta av. Den här typen av verksamhet är viktig för att balansera
familjens ekonomi.
En del kvinnor är redo att låta företagen växa, men de flesta saknar
finansiering.
För 52-åriga Naome Nabaggala som bor i Ugandas huvudstad Kampalas slumområde erbjöd Kvinnobanken en väg till framgång. Naome
som kämpat i flera år med att sälja tegel lärde sig om företagarkunskaper, sparande och investeringar i Kvinnobankens spar- och lånegrupp.
På några år har Naome grundat en framgångsrik butik och utvecklat
en bageriverksamhet i anslutning till butiken. Dessutom har hon byggt
ut affärslokaler som hon kan hyra ut. Och hon föder också upp hönor.
– Allt bygger på lånen som jag kan lyfta i kvinnogruppen, berättar
Naome.
Nu har inkomsterna ökat så att hon kan försörja sina 13 familjemedlemmar och dessutom spara pengar.
– Det känns alltid fantastiskt när jag kan betala av mitt lån! Jag är en
stark och självständig kvinna, ler Naome.
Kvinnobankens spar- och lånegrupper samt andelskassor har visat
sig vara en effektiv buffert i kristider. Nya medlemmar har anslutit sig
till andelslagen- och grupperna och låntagandet ökade – och något
överraskande steg också sparsummorna.
Sparivern vittnar om kvinnornas proaktiva ekonomiska kunnande
och en stadig grund för inkomstförvärv.
Under coronan framgick det också att kvinnorna flexibelt bytte från
en bransch till en annan. När man behärskar företagarkunskaper kan
man anpassa dem till att pröva nya idéer.
Kvinnors arbete har en omfattande samhällelig betydelse. Kvinnans
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”Till en början var jag rädd att ingen skulle komma
till min butik. Men kunderna kom! Jag lärde mig att
lyssna på dem och skaffade just de varor som de
bad om och behövde”, berättar Naome Nabaggala
som för några år sedan grundade en butik med
stöd av Kvinnobanken. FOTO: ANTTI YRJÖNEN

insatser för familjens ekonomi ger makt att bestämma inom familjen
och skapar förebilder för kommande generationer. Det kunnande, den
respekt och de nätverk som företagandet ger öppnar upp ekonomiska
och samhälleliga möjligheter för kvinnor.
Naome Nabaggala blev medlem i hälsoteamet i sitt område och
ansvarar för frågor som berör kvinnors och barns hälsa.
– Jag delar till exempel ut gratis malariamedicin och andra nödvän
digheter för vård, berättar hon.
Kvinnornas deltagande möjliggör att samhällets hela potential
används för utveckling. Det är väsentligt att alla får en möjlighet att
försöka. Circle
Text:
Ulla Sarasalmi ja Eija Wallenius

Under 2021 med stöd
av Kvinnobanken kunde

8 622 2 847 85%
kvinnor delta i
företagarutbildningar.

företag eller företagare få
andra utvecklingstjänster.

av kvinnorna ha en ännu
bättre utkomst.
Kvinnobanken 2021
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Vi stödjer flickor och
kvinnor i klimatkrisen

VAD HAR DROPPBEVATTNING, återvinning och svarta soldatflugor
gemensamt? Alla är en del av Kvinnobankens åtgärder för att tygla
och anpassa sig till klimatförändringen.
I Kambodja utbildar vi kvinnor att odla klimatvänliga växter och att
använda vattenbesparande bevattningsmetoder.
I Kenya lär kvinnorna sig att göra pengar av återvinningsmaterial
samt att lösa miljöfrågor i slumområdena.
I Nepal försöker man producera djurfoder av svarta soldatflugors
larver. Listan på smarta lösningar kan göras oändlig, eftersom alla
Kvinnobankens projekt främjar klimat och miljömässigt hållbar praxis.
Mitt i kriserna behövs innovativa lösningar överallt!
Klimatkrisen hotar flickors och kvinnors rättigheter på flera sätt. En
orsak är att majoriteten av de som lever i extrem fattigdom är kvinnor
– och av dem bor fyra av fem på landsbygden.
– Fattiga människor har inte möjligheter att anpassa sig till förändringar. De är också vanligtvis mest beroende av naturresurser, säger
Kyrkans Utlandshjälps klimatexpert Aly Cabrera.
Klimatförändringen ökar arbetsmängden för just flickor och kvinnor,
eftersom det tar längre tid att hämta vatten och laga mat. Kvinnor gör
redan nu tre gånger mer oavlönat arbete än män.
Tiden tas från från studier och lönearbete, vilka båda brukar leda
till att ens status i samhället förbättras. Fattigdom driver också familjer att gifta bort sina döttrar när de ännu är barn.
Samtidigt behövs just flickor och kvinnor för att lösa krisen. De är
experter på sin egen situation – och hållbara lösningar går inte att nå
utan hälften av världens befolkning.

Hur ska flickors och kvinnors röster bli hörda?
Utbildning är avgörande. Det öppnar möjligheter att påverka
riktningen av det egna livet och i längden även samhällsutvecklingen.
Fortfarande är flickors utbildning globalt sett sämre än pojkars. I
Afrika söder om Sahara kan var fjärde ung kvinna inte läsa.
Kvinnobanken stödjer de mest utsatta flickorna med skolstipendier, så att de kan gå en yrkesutbildning. De senaste åren har vi också
stött kvinnors läskunnighetsutbildning i Centralafrikanska republiken.
Kvinnors utbildning har en central roll i alla våra projekt.
Arbetet leder till resultat. Tack vare våra klimatvänliga odlingsutbildningar har kvinnor lyckats få större skördar och samtidigt gjort
familjens kost mer mångsidig.
Vi har vittnat hur kvinnors ställning i familjer och samhällen blir allt
starkare särskilt via flickors kunnande.
De kvinnor som skaffat sig ett eget yrke har spräckt glastak i
arbetslivet. När deras självförtroende vuxit har de också aktiverat sig
i lokalpolitiken. Tack vare detta kan kvinnor vara med och påverka
också miljöfrågor- och beslut.
Kvinnors förbättrade ställning påverkar direkt följande generation
och dess framtidsutsikter.
– Lönearbetande mammor blir nya förebilder för flickor som vågar
tro mer på sina egna möjligheter, berättar Ulla Sarasalmi som är äldre
utkomstexpert hos Kyrkans Utlandshjälp.
Tillsammans kan flickor och kvinnor förändra världen. Circle

Under 2021 deltog

722
kvinnor i en klimatutbildning.

Kvinnobanken
1. Tryggar flickors skolgång.
2. Stärker kvinnors kunnande.
3. Ger flickor och kvinnor större
påverkansmöjligheter.

Text:
Eija Wallenius

Yabengue Carole är ledare för kvinnogruppen i området
Bozoum i Centralafrikanska republiken. Områdets kvinnor
är beroende av jordbruk för sin inkomst.
FOTO: PATRICK MEINHARDT

16

Kvinnobanken 2021

Kvinnobankeni 2021

17

MEDELANSKAFFNING

KVINNOBANKEN

Kvinnobankens intäkter och utgifter 2021

Medelanskaffningens intäkter 2021

Verksamhetens utgifter 2021

Företag: 109 000 € | 6 %

Insamlingsutgifter:
116 000 € | 6 %

Samfund och
lokalgrupper:
193 000 € | 11 %

Allmän administration:
189 000 € | 10 %

Annorlunda
Gåva:
222 000 € | 13 %

Uganda:
417 000 € | 22 %

Kenya
46 000 € | 3 %
Centralafrikanska
republiken
95 000 € | 5 %

Sammanlagt

1,8 M€

Jordanien:
166 000 € | 9 %

Utgiftsprocent: 17 %

Privatpersoner:
1 249 000 € | 71 %

RESULTATET AV Kvinnobankens medelanskaffning växte med 14
procent från året innan till 1,8 miljoner euro. Under 2021 användes 
83 cent av varje donerad euro till vårt arbete ute i världen och endast
17 cent användes för administrativa och verksamhetskostnader.

Myanmar:
252 000 € | 13 %

Sammanlagt

1,9 M€

Kvinnors arbete
sedan 2007•
2007

KVINNOBANKEN grundas den 24 maj. Den första bybanken kommer igång
i Kambodja. Samma år inleds ett projekt i Etiopien för att stödja kvinnliga
företagare, och ett annat i Uganda riktat till hiv-positiva kvinnor.

2009

PÅ HÖSTEN FIRAR VI att Kvinnobanken fått ihop sin första miljon. Med
hjälp av alla donationer kan allt fler kvinnor få ett yrke och en egen
utkomst.

2012

VÅRA VOLONTÄRER vinner den internationella utmärkelsen för frivillig
arbete i Global Fundraising Awards. Idag har vi över 3000 frivilliga som
medverkar i 42 lokalgrupper i Finland, Tyskland, Kroatien och Spanien.

2016

SKILLS DONATION-programmet inleds. Målsättningen är att förmedla
yrkeskunskaper för att stödja projekten. Kirsi Itkonen är den första
volontären som reser till Nepal, för att granska och stödja grundandet
av nya andelslag.

2017

VI FYLLER 10 ÅR i festlig stämning – vi har samlat ihop 10 miljoner
till kvinnors förmån. Vi har stöttat kvinnor i Liberia, Peru, Sierra Leone,
Angola, Haiti, Demokratiska republiken Kongo, Kosovo, Nepal, Palestina,
Guatemala, Myanmar, Centralafrikanska republiken samt i Jordanien.

2019

VÅRT FÖRSTA SAMHÄLLELIGA FÖRETAG, hönseriet Chiggi, grundas i
Uganda. Hönseriet erbjuder arbete och utkomst för lokala kvinnor.

2022

VI FYLLER 15 ÅR och är större än någonsin tidigare. Totalt har vi
samlat in 20 miljoner. Med ert stöd har 92 000 kvinnor fått möjligheten till arbete och kan därigenom påverka sina liv. Samtidigt har 460
000 barn och familjemedlemmar fått en tryggare tillvaro. Tack till dig!

Hönseriet
i Uganda
9 000 € | 0,5 %

Nepal:
327 000 € | 17 %

Kambodja:
266 000 € | 14 %

Kvinnobanken verkar helt och hållet tack vare donationsmedel. De
3 500 månadsgivarna är verksamhetens hörnsten, eftersom de garanterar kontinuiteten i vårt arbete. Circle

Mamman till Hillary Katende, 9,
och under ettåriga Nakaweice
Joweria har ett litet bageriföretag
som garanterar hela familjens
välmående. Läs artikeln på sidorna
10–11. FOTO: ANTTI YRJÖNEN.
Naume Kyomuhendo är ordförande för kvinnornas
spar- och lånegrupp Mukole Amaan i området
Kamwenge i sydvästra Uganda. FOTO: ANTTI YRJÖNEN
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Gör en
jämställdhetsgärning
FINLÄNDSKA KVINNOBANKEN grundades 2007 och stödjer utsatta kvinnors yrkesutbildning,
företagande och jämställdhet i Afrika och Asien.
Kvinnobankens projekt förverkligas av Kyrkans Utlandshjälp som är Finlands största givare
av internationellt bistånd. Vår verksamhet är politiskt och religiöst obunden.
Vårt stöd har nått 92 000 kvinnor direkt i 17 länder. Samtidigt har vi tryggat livet för 
460 000 familjemedlemmar.
Vårt arbete möjliggörs av en stor grupp donatorer, volontärer samt företags- och sam
arbetspartner. Alla förenas av viljan att genom vardagliga handlingar skapa en mer jämställd
värld. Du är varmt välkommen med. Också små gärningar räcker långt.

Stöd kvinnor
Sms:a NAISELLE30 till numret 16499 (30 €)
Donera via MobilePay till numret 41109
På nätet: naistenpankki.fi/sv/ge

Kvinnobankens kontonummer
Nordea: FI63 1745 3000 1321 02
OP: FI47 5789 5420 0246 76
Tillsammans förändrar vi världen.

Tack
Volontärtjänst
Kvinnobanken / Kyrkans Utlandshjälp
PB 210 (Södra kajen 8) 00130 Helsingfors
naistenpankki@kua.fi
Telefon: 020 787 1201
naistenpankki.fi/sv
Insamlingstillstånd RA/2019/723, giltigt 1.1.2020–31.12.2024, i hela Finland förutom Åland, beviljat av Polisstyrelsen.
Insamlingstillstånd ÅLR 2021/7856, giltigt 1.1.-31.12.2022/ Åland, Beviljat av Ålands landskapsregering

