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Valtava sika makaa pihan perällä olevassa 
aitauksessa. se nauttii makeita päiväunia 
katoksen alla Oudoun Povin maalaisky-
lässä kambodzhassa. sian olot ovat lokoi-
sat. Omistaja Chorn Chhoeuth, 51, näyt-
tää myös tyytyväiseltä – ja pieneltä sikaan 
verrattuna. Leskirouvan ja hänen kahdek-
san lapsensa elämä on kokenut melkoisen 
mullistuksen naisten Pankin tultua ky-
lään muutama vuosi sitten.

Chorn Chhoeuth on ottanut kyläpan-
kista lainaa, jonka turvin hän on ostanut 
sian pikkupossujen kasvatusta varten. 18 
kuukauden ikäinen emakko on jo porsi-
nut 11 pikkuporsasta – ja lisää odotellaan. 
Ensimmäinen pahnue on myyty. kustakin 
pikkuporsaasta saatiin 40 dollaria, joten 
tuloksena oli sievoinen summa. Chorn 
Chhoeuth hoitaa myös muualla asuvan 
naapurinsa lehmiä saaden siitä lisätuloja. 
Yksi pojista auttaa häntä maataloustöissä.

kyläpankki on osa laajempaa Ou-
doun Povin kylän kehitystyötä. Chorn 
Chhoeuth, joka lastensa kanssa kuuluu 
kylän köyhimpiin, on mukana kehitystyö-
tä johtavassa kyläkomiteassa.

”kyläläiset äänestivät edustajat komi-
teaan. koen olevani luotettava henkilö ja 
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sitoutunut ajamaan yhteisiä asioita. Tulin 
todennäköisesti valituksi näistä syistä”, 
Chorn Chhoeuth arvelee. 

Hän kertoo taloudellisen ja sosiaalisen 
asemansa muuttuneen ratkaisevasti kylä-
pankin toimintaan osallistumisen ja komi-
teaan pääsemisen myötä. Hänestä tuli yh-
teisön tärkeä ja vaikutusvaltainen jäsen.

naisten Pankin (www.naistenpankki.
fi) yksi keskeisiä kohteita on kambodzha. 
Maassa toimii tällä hetkellä toista sa-
taa naisten Pankin tukemaa kyläpank-
kia, joista Oudoun Povin pankki on yksi. 
naisten Pankin yhteistyökumppani kam-
bodzhassa on kansalaisjärjestö nimeltään 
Life With Dignity, LWD (www.lwfcam.
org.kh). Järjestö on keskittynyt maaseu-
dun köyhien kylien ja niiden asukkaiden 
tukemiseen ja aseman edistämiseen.

Projektipäällikkö Mey sarun LWD:stä 
kertoo naisten tukemisen olevan kehityk-
selle välttämätöntä. 

”Perinteistä johtuen naisilla on miehiä 
heikompi asema kambodzhassa. Hei-
dän mielipiteilleen ei tavallisesti anneta 
painoarvoa. naisten Pankin toiminta on 
juuri sellaista ruohonjuuritason toimin-
taa, jonka avulla sekä naisten että heidän 
perheidensä asemaa ja elämää edistetään 
käytännössä”, Mey sarun sanoo ja lähet-
tää lämpimät kiitokset naisten Pankin tu-
kijoille suomeen. 

Yksitoista suomalaista vieraili 2.–
12.12.2010 kambodzhassa tutustumassa 
naisten Pankin tukemien kyläpankkien 
toimintaan. keskeinen viesti matkalta on, 
että kyläpankit toimivat kuten suomes-
sa kerrotaan. apu menee perille. Monet 
naiset ovat pystyneet aloittamaan yritys-
toiminnan ja myös laajentamaan sitä kylä-
pankkilainan turvin.

• anna-Maija lämsä on henkilöstöjohtamisen pro-
fessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. 
Hän oli mukana naisten Pankin matkalla Kam-
bodzhassa. Sähköposti: anna-maija.lamsa@jyu.fi
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