2-årigt utvecklingsprojekt till Wilpotha
Efter en genomförd förstudie under 2010 tillsammans med vår samarbetspartner WKIP , ”den
starka kvinnobyn” och dess karismatiska ledare Menike Karunawathie tog vi fram underlag
och förslag till ett 2-årigt utvecklingsprojekt. Vi har nu fått vårt projekt godkänt av Forum
Syd.
Vem är då Karunawathie Menike? Hon är grundare av Wilpotha Womens Organisation i
Chilaw. Hon hade en vision att hjälpa fattiga landsbygdskvinnor att med egen kraft ta sig ur
fattigdomen och göra dem till starka affärskvinnor genom att sälja deras handarbeten och
produkter på en konkurrentutsatt marknad.
Genom att organisera kvinnorna i ”spargrupper” där man sparade en liten summa varje månad
lades den ekonomiska grund som skapade möjligheter att utveckla och ta fram nya produkter
genom att ta hjälp av professionella designer och produktutvecklare.
Hon startade också utbildningsprogram i mänskliga rättigheter, ledarskapsutveckling, hälsooch näringslära i ett försök att minska de sociala problemen i vardagslivet. Hon vill ge
kvinnorna självtillit och tro på sin egen förmåga att förbättra sina livsförhållanden. Att visa
kvinnorna på möjligheter och rätten till ett bättre liv.
Vårt huvudmål är att under ett två årigt projekt arbeta med kapacitetsutveckling och
attitydförändringar för civilsamhället Wilpotha. Utvecklingssamarbetet mellan Sri Lankas
Barns Vänner och Wilpotha Women’s Saving Effort, WKIP, ska bidra till att öka respekten
för kvinnor och barn, säkerställa deras rättigheter samt bidra till ökad demokrati. Projektets
insatser vänder sig till kvinnor och barn/Childrens Society i sju fattiga byar inom
Wilpothadistriktet.
Wilpotha är ett distrikt bestående av ett antal fattiga byar som ligger i Pallama Divition of
Puttalam. Wilpotha ligger 10 mil norr om Colombo mellan Chilaw och Puttlam på Sri Lankas
nordvästkust. Pallama divisions är ett väldigt fattigt område där de flesta byar inte har
elektricitet eller rinnande vatten. Huvudnäringen är små jordbruk.
Projekt WKIP bildades 1978 på initiativ av kvinnorna i byn för att utveckla och förbättra livet
för kvinnorna och barnen i Wilpotha. Women’s Savings Effort startade för snart trettio år
sedan då en kvinna, Karunawathie Menike, tog initiativ till en gemensam sparkassa för
kvinnorna i byn där hon bodde. Trots starkt motstånd från godsägare och andra växte sig
rörelsen stark och kollektivet är nu ett center där man bedriver undervisning för vuxna.
I dag driver man förskolor med sammanlagt 100 barn i fem byar i området. Byarna består av 1
500 familjer och den enda inkomstkällan är jordbruk. Arbetslösheten är stor. Undernäring
bland barnen är ett problem.
WKIP struktur och mål:
- Driver en bank för kvinnorna.
- Stödja kvinnorna så de börjar spara i bank.

- Genom olika aktiviteter utveckla så inkomstklyftorna minskar.
- Arbeta med andra organisationer och på det sättet utveckla byarna.
- Startat ett Nutrition program för kvinnor och barn.
- Låta kvinnorna prova på olika arbetsuppgifter även manliga jobb.
- Genom olika aktiviteter utveckla och stödja barnen i kringliggande byar.
- Driver förskolor.
I projektet ingår att starta ett utbildningscenter och utveckla nätverk i de sju kringliggande
byarna. Projektet omfattar cirka 1000 personer, i huvudsak kvinnor och ungdomar.
Vi kommer att rapportera hur projektet utvecklar sig och under våren 2013 skall en
slutrapport till finansiären Forum Syd.
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