
Välgörenhetsorganisationen GreenLamp ökar takten genom
samarbete med läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals och
med en svensk gren av verksamheten
Över en miljon kvinnor på den etiopiska landsbygden skapar redan sin egen framtid
med GreenLamps stöd men ytterligare insatser behövs.

Malmö den 9 december 2021. GreenLamp, som startades 2012 av svenska kvinnor boende i
Zürich, har nyligen tecknat ett femårsavtal med schweiziska läkemedelsbolaget Ferring
Pharmaceutical och nu startar även GreenLamp verksamhet i Sverige. Med mer resurser vill
GreenLamp utöka det viktiga stödet för kvinnor på etiopiska landsbygden ännu mer.
GreenLamps arbete  bidrar till att flickor och kvinnor på den etiopiska landsbygden kan
påverka sin egen framtid, bryta invanda mönster och bidra till bestående förändringar i sina
närområden, där fattigdom och brist på tillgångar råder. Den pågående pandemin och
konflikten i Tigray-regionen gör att insatserna är mer angelägna än någonsin.

”Greenlamp sponsrar barnmorskeutbildning för unga kvinnor från den etiopiska landsbygden,
förbättrar deras arbetsmiljö efter avklarad utbildning samt ger dem förutsättningar att bli
förebilder och kvinnliga ledare i sina närområden” säger Maria Gårdemyr, styrelseordförande i
GreenLamp Sverige. “De barnmorskestudenter vi sponsrar har kommit från olika delar av
Etiopien och återvänder hem efter avklarad utbildning. Det vi nu kommer att göra med
Ferrings hjälp är att ta ett helhetsgrepp i ett lokalsamhälle för att på så vis intensifiera ett
förändringsmönster just där. Vi kommer att sponsra barnmorskeutbildning för fem flickor från
en region, utrusta och underhålla fem hälsocentraler med solcellsdrivna system. System som
innefattar bl.a. lampor, kylskåp och annan utrustning för mödravård som kräver elektricitet för
att fungera. I projektet ingår även anställning av en erfaren barnmorska som kommer att
arbeta med uppsökande verksamhet för de kvinnor som bor långt från ett hälsocenter och
samtidigt vara mentor och samordnare för de barnmorskor som arbetar på närområdets
hälsocenter.“

Maria Gårdemyr kommenterar vidare: “GreenLamps strategi är att fokusera på långsiktiga,
mätbara och realistiska mål. Det afrikanska ordspråket - when you educate a girl, you educate
a community - ligger GreenLamp varmt om hjärtat”. Vi gläds åt att tillsammans med Ferring
kunna skapa ett holistiskt förhållningssätt och göra strategiska filantropi insatser. Utbildning,
hälsovård och teknik sprider ringar på vattnet och säkerställer en positiv utveckling. Att främja
kvinnligt ledarskap är en förutsättning för att trygga en social och ekonomisk tillväxt”.

Allt sedan starten 2012 har GreenLamp genom generösa donationer från såväl privatpersoner, företag
som institutioner, utökat sin verksamhet. GreenLamps strategiska tillvägagångssätt för såväl insamling
som projektledning genom regelbundna vistelser i Etiopien, säkerställer att projekten är verkningsfulla
och effektiva. Genom partner samarbetet med Ferring Pharmaceuticals, har GreenLamp tagit
ytterligare ett stort kliv framåt i strävan att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och deras familjer på
den etiopiska landsbygden. GreenLamp Sverige kommer att nyttja erfarenheterna från detta projekt för
att hitta liknande samarbeten i Sverige.

GreenLamps projekt är uppbyggda kring de tre hörnpelarna ”LEARN (utbildning och praktik), LIGHT
(teknik och innovation) och LEAD (kvinnligt ledarskap)”.
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Om GreenLamp
GreenLamp Sverige har som ändamål att bedriva och på annat sätt främja ideell verksamhet i syfte att
ge kvinnor och flickor,  i samarbete med lokala partners, möjlighet att via utbildning, hälsovård och
teknik, verka för bestående sociala och ekonomiska förbättringar i sina närområden.
GreenLamp Sverige ska verka för sitt ändamål genom att lämna ekonomiska bidrag till GreenLamps
projekt, samt i övrigt verka för att uppmärksamma kvinnors och flickors specifika förhållanden i olika
sammanhang. Insamling av medel  sker främst via välgörenhetsevenemang och donationer.
Insamlade medel, såväl i Sverige som i Schweiz, går oavkortat till projekt.

Inför uppstarten av GreenLamp Sverige 2020, tog GreenLamp tillfället i akt att utveckla ett gemensamt
arbetssätt, inklusive att anpassa sig  till virtuell kommunikation och tydliggöra sina arbetsmetoder.
Detta resulterade bland annat i tillkomsten av vägledande principer för organisationen. GreenLamp
använder dessa principer som en kompass för att styra sina handlingar, beteenden och
beslutsprocesser. Genom åtagande och engagemang, arbetar GreenLamp för att uppnå  visionen ”A
bright future for women and their communities". Noggrann projektledning med regelbundna resor till
Etiopien säkerställer att satsningarna som görs möter faktiska behov hos de flickor och unga kvinnor
som GreenLamp arbetar för.

Våra tre hörnpelare

GreenLamps verksamhet är uppbyggd kring de tre hörnpelarna, Learn - utbildning och praktik, Light -
teknik och innovation samt Lead - kvinnligt ledarskap. 

LEARN – utbildning och praktik

GreenLamp fokuserar på att göra skillnad på individnivå. Genom att utbilda en kvinnlig barnmorska,
ger GreenLamp henne förutsättningar att förändra sitt eget och andras liv. Utbildningen stärker henne
som kvinna och hon får möjlighet att utvecklas till en kunnig och omsorgsfull barnmorska och blir på så
sätt en kvinnlig förebild i samhället. Förutom att sponsra barnmorskeutbildning (fyraårig Bachelor of
Science i Midwifery), har GreenLamp initierat Alumni träffar för färdigutbildade barnmorskor, ett sätt att
skapa nätverk och återkommande forum, där barnmorskorna kan stödja och stötta varandra, ta del av
nya rön, samt utbyte av “best practice”.  

LIGHT – teknik och innovation

Att behöva hjälpa blivande mammor och nyfödda barn i ett becksvart mörker, känns oändligt avlägset
för oss i Sverige, men är en verklighet för många barnmorskor på den etiopiska landsbygden.
GreenLamp bidrar med hållbar teknik för att främja en säker och humanitär mödravård. Sedan 2014
tillhandahåller GreenLamps Light for Life initiativ ändamålsenlig solcells belysning och säkerställer
därmed en tillförlitlig förlossningsmiljö. Detta leder till färre traumatiska förlossningsskador och
dödsfall. En trygg förlossningsmiljö motiverar också kvinnor att uppsöka mödravårds enheter under sin
graviditet och återkomma för eftervård och familjeplanering. 

En solcells enhet består av en solcellspanel, medicinska lampor, ett skärmlöst ultraljud samt
laddningsenhet för mobiltelefoner. GreenLamp åtar sig att se till att alla installerade solceller enheter
(över 250 till dags dato) är funktionsdugliga under den förväntade livslängden (ca 15 år ) eller till dess
att de etiopiska myndigheterna försett hälsocenter med koppling till kraftnätet. GreenLamp samarbetar
med flera lokala partners samt de regionala hälsovårdsmyndigheterna för att förbättra logistik,
felsökning, utbildning av personal, uppföljning och underhåll och på så sätt möjliggöra en säker
arbetsmiljö för barnmorskorna. 

 
LEAD – kvinnligt ledarskap
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Utbildning, hälsovård och teknik säkerställer en positiv utveckling. Att främja kvinnligt ledarskap är en
förutsättning för att skapa bestående förändringar och trygga en social och ekonomisk tillväxt.
Barnmorskeutbildningen ger unga kvinnor en professionell utbildning, en chans att få en egen lön och
bryta cykeln av generationers traditioner.

Barnmorskorna har även en stor roll i att undervisa i sexuell och reproduktiv hälsa, näring, hygien
samt att få samhället att förstå vikten av att kontakt med mödravården minimerar risker för mamma
och barn vid en förlossning. Som barnmorskor på fältet inspirerar de och är i hög grad förebilder för
andra flickor och kvinnor som drömmer om ett bättre liv.

För att stärka självförtroende, värdighet och auktoritet hos barnmorskorna när de börjar arbeta,
anordnar GreenLamp träning i Nonviolent Communication (även kallat medkänslans språk).
Barnmorske studenterna får verktyg och färdigheter att använda både privat och i sitt yrkesverksamma
liv. Ett ytterligare verktyg för barnmorskorna att stärka sin personliga och professionella utveckling är
Hamlin Midwives Alumni Network, ett nätverk som initierades av GreenLamp 2018 och som med dess
stöd anordnar årliga träffar för alla barnmorskor som examinerats från Hamlin College of Midwives.  

Moderorganisationen är en schweiziskt non-profit organisation (registreringsnummer 135942, Zurich
Cantonal Tax Authorities), bildad 2012 av svenska kvinnor boende i Zürich. Idag sitter 11 kvinnor från
olika länder i dess styrelse. Organisationen får stöd av ett brett spektrum av företag, organisationer
och enskilda individer. Styrelse såväl som övriga, arbetar utan ersättning.  GreenLamp har samarbete
med ett antal internationella och lokala organisationer. GreenLamps projekt är bla knutna till Hamlin
College of Midwives (HCM) och Solar Energy Foundation (SEF) i Etiopien. Den ideella föreningen
GreenLamp Sverige har bildats för att i Sverige, arbeta med att öka medvetenheten om kvinnors
behov i Etiopien och samla in medel till projekt. I styrelsen sitter förutom Maria Gårdemyr, Christina
Blecher (ordförande i moderorganisationen GreenLamp), Cecilia Björkman, Johanna Gyllensten och
Camilla Sjösten Lohmander. 


