Traditional Credit Union - Australien
Et arbejde i den australske andelsbank Traditional Credit Union (TCU) er alt
andet end almindeligt!
I regntiden skal de ansatte bruge et fly for at nå helt til Arnhem Lands hovedstad, Darwin, i
nord Australien. Når tørken så kommer, er det tidevandet og de sultne krokodiller de skal
passe på! Derfor er det en langtrukken affære, hver gang TCU’s ansatte forlader
hovedkontoret i Darwin for at besøge
bankens mange små filialer i den
fjerntliggende australske Nordlige
Territorium. Ikke desto mindre ved de også,
at deres arbejde er livsvigtigt for de
indfødte.
Traditional Credit Union er nemlig den
eneste andelsbank, der tilbyder finansiel
rådgivning til 11 oprindelige
indbyggersamfund.
For de mange oprindelige samfund, kan
penge til tider være en mærkelig og
kompliceret størrelse. TCU giver
indbyggerne mulighed for at spare deres
penge op samt mulighed for et job i banken.
Som rådgiveren Sam Wees pointerer ”Min
bror sagde til mig, at de ældre havde fortalt
ham, at Traditional Credit Union søgte efter
medarbejdere. I starten var jeg ikke
interesseret, fordi jeg var glad for at arbejde
for Power & Water og tænkte, at
kontorarbejde var for kvinder. Mændenes
job, tænkte jeg, var at arbejde ud i marken.
Men da jeg så hørte, at hvis jeg ikke tog det job, ville TCU lukke, hvilket ville betyde, at det
lokale samfund ville miste deres bank, skyndte jeg mig at tage jobbet.

Det lille australske samfund beholdt deres bank. Men
dét var ikke den eneste gode nyhed. For Sam Wees vandt
nemlig også prisen for årets trainee i Northern Territory
Training Awards 2011.
Studietiden var ikke nem; “Jeg føler, at denne pris var en
stor præstation. Det er ofte svært at kombinere et
familie- og samfundsliv samtidig med, at man prøver at
gøre en uddannelse færdig”, siger Sam Wee. ”Min
selvtillid er vokset under hele praktikforløbet. Jeg har
vist, at jeg ville denne uddannelse og har efterfølgende delt den viden jeg har fået med min
familie og mine venner i vores lokale samfund. Så uanset alder, skoleniveau eller bosted,
kan alt lade sig gøre. Bare man har vilje nok til det.”
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