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Hon har hjälpt 2,9 miljoner kvinnor i Indien att starta eget
Dr Kalpana Sankar anlitades av Percy Barnevik för 15 år sedan för att starta upp och driva
Hand in Hands verksamhet i Indien. Sedan dess har cirka 2,9 miljoner kvinnor med hjälp av
Kalpanas utveckling av verksamheten, tränats i entreprenörskap och fått möjlighet att starta
företag.
I Indien där fattiga kvinnor ofta är marginaliserade är utbildning och ekonomisk självständighet en
avgörande styrka mot rådande strukturer. Kalpanas framgångsrika arbete med Hand in Hand och
kvinnors entreprenörskap gör inte bara skillnad för individen utan också för hela samhällen. Hon har
bland annat hyllats av den Amerikanska kongressen för sitt arbete som social entreprenör, vunnit
UNEP world environmental day challenge och tagit emot pris från Indiens president, för sitt bidrag till
att stärka marginaliserade kvinnor.
Genom Hand in Hands självhjälpsgrupper får kvinnor utbildning och träning i att starta eller utveckla
egna affärsverksamheter och coachas i att få sin verksamhet att växa. Metoden ger en bestående
utveckling där hela familjen får en chans att lyfta sig själva ur fattigdom - barn får ordnad skolgång,
och får vara barn istället för att hjälpa till med familjens försörjning. Familjen får möjlighet att köpa
medicin, äta ordentligt och på så vis en framtid med förbättrad hälsa, hopp och möjligheter.
-

Hand in Hands självhjälpsgrupper och fokus på kvinnors möjligheter har varit väldigt
framgångsrikt i alla verksamma delstater i Indien, även delstater med tydlig könsdiskriminering.
Kvinnor stärks av att vara en del av en grupp och gruppen hjälper solidariskt sina medlemmar
att bryta sociala barriärer i alla delar av samhället. De facto sprider sig hela rörelsen med
självhjälpsgrupper i Indien. Det banar väg för småföretag som skapar en större samling
talangfulla kvinnliga gräsrotsentreprenörer, där alla bidrar till sin familjs framtid och till landets
utveckling i stort. Den här rörelsen är unik och händer just nu! Kalpana Sankar, Hand in Hand
Indien

Som kvinna och chef i Indien har Kalpana fått hantera mängder av utmaningar och fördomar;
-

Jag vill att varje tjej som fått höra att hon är dominant, istället ska få höra att hon är en naturlig
ledare. En bestämd kvinna med självförtroende får tyvärr ofta höra att hon är arrogant. Det finns
en konsensus, inte bara i Indien, att mina beslut i och med att jag är kvinna, fattas på emotionella
grunder och inte analytiska, den uppfattningen är något jag varje dag kämpar för att motarbeta.
Säger Kalpana Sankar, Hand in Hand Indien.

Om Hand in Hand
Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och
tillgång till mikrolån hjälper vi framförallt kvinnor att starta eller utveckla små familjeföretag. Tack vare den ökade
inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.
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Informationsruta: Vad du kan göra för att stötta Hand in Hands verksamhet
1. Bli månadsgivare – från 75 kr i månaden och upp till valfritt belopp kan du vara med och
stötta kvinnligt entreprenörskap i utvecklingsländer.
2. Högtidsgåva – Jul, bröllop, dop, födelsedagar - Ibland är det svårt att köpa present till
någon som verkar ha allt. Ett fint gåvobevis där jubilaren får stötta kvinnors entreprenörskap,
är ofta uppskattat.
3. Företag - Låt ert företagande gå hand i hand med fattigdomsbekämpning genom
entreprenörskap. En investering i Hand in Hand innebär att ert företag kan få ett utformat
projekt eller ett program anpassat just för er! Jämställdhet, barn till skola och mycket mer - vad
engagerar företaget du arbetar på?
Informationsruta: Om Hand in Hand
Hand in Hand är en utvecklingsorganisation som startades 1989 av lärarparet Olle och Gunnel
Blomqvist.
Grundidén är att utbilda och stötta framför allt kvinnor i entreprenörskap, för att de ska kunna försörja
sina familjer och i förlängningen skapa jobb.
Kvinnorna utbildas i självhjälpsgrupper och genom gruppsparande kan medlemmarna turas om att
låna pengar från den gemensamma potten till sina verksamheter.
Hand in Hand har hittills skapat eller förstärkt över 3,5 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe
och Kenya.
Insamlade medel 2017: 67 miljoner kronor.
Administrativa kostnader 2017: 9 procent (gränsen för 90-konto är 25 procent).
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