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MikroFinans
ANNONS 

Teknik utan gränser
Den tekniska utvecklingen skapar nya och helt nödvändiga förutsättningar för 
att fler fattiga ska få tillgång till mikrofinansens möjligheter. Det gäller inte 
minst på landsbygden där det lokala kontoret genom teknikutvecklingen kan 
fungera lika effektivt som huvudkontoret.

200 000 kunder i Wizzit i Sydafrika kommunicerar enbart genom mo-
biltelefoner för att sätta in och ta ut pengar på sina konton. På alla sina 72 
kontor har Jamii Bora i Kenya trådlösa terminaler, ständigt uppkopplade 
med centraldatorn på huvudkontoret i Nairobi. Spindlar i det elektroniska 
nätet är handdatorer på lokalkontoren där medlemmarna sätter in sina 
personliga kort och läsaren registrerar deras tumavtryck.                  sid 7.

Mikrofinans-
huset 

Mikrofinanshuset 
har feM hyresgäster

Läs mer på sid 2.

Den goDa vinsten
Tomas Brytting skriver om

 den goda vinsten som paradoxalt 
nog är kortsiktig. sid 3.

Mikrofinans 
i 1800-talets sverige

Små lån till fattiga människor 
har funnits länge, även i vårt land. 

sid 3.

vaD väntar vi på?

Kampen mot fattigdom och miljö-
hoten kan föras med samma vapen, 
menar Anders Wijkman, EU-par-
lamentariker, kristdemokrat och 
stridbar företrädare för miljörörel-
sen. – Till det behövs finansiering, 

forskning, teknikutveckling och, 
inte minst, kunskap om lokala för-
hållanden. Det är frågor för världs-
samfunden och politiker, oss alla, 
men lösningarna måste fungera på 
bynivå för att göra avsedd nytta.    
     Under rubriken Tänk stort – tänk 
solidariskt talar Anders Wijkman 
mindre om miljöhoten och mer om 
lösningar, möjligheter och vikten 
av att hjälpas åt.                        sid 4.

Africap satsar på tillväxt
Africap Microfinance Investment Company, investeringsbolag i  Johannes-
burg med svenska Nordic Microcap Investment som störste ägare ser en 
introduktion på den sydafrikanska börsen som en möjlighet.

De reser sig ur askan
Jamii Bora ger hopp och fram-
tidstro i Kenya. sista sidan.

kyrkornas u-fond
trygg investering, fast ränta 2%

www.ufond.org
sid 10-11

nordic Microcap investment
ekonomisk och social avkastning

www.microcap.se
sid 12-13

Jamii B scandinavia
Mikrofinans för de allra fattigaste

www.jamiibora.se
sid 14-15

Idag är det bara en liten del av befolkningen på den afrikanska  
kontinenten som har tillgång till mikrofinanstjänster. Enligt 
Africaps vd Wagane Diouf får fler möjligheten att spara och 
låna när uthålliga finansiella institutioner etableras.      sid 8.

”Endast en ekonomiskt hållbar verksamhet,
 d v s en verksamhet som går med vinst, 

är i längden uthållig. Och vi behöver uthålliga verksamheter 
för att skapa hållbara samhällen. Det ger också nya 

och intressanta marknader för investerare.”                                               
ledaren sid 2

ny  MarknaD  för  k apitalplaceringar
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76,3 Msek 
Mikrofinanshusets 

ökningstakt 2007 
sid 9.

cyklisten soM vunnit 
sitt livs seger

Dedan, tiggaren som förlorade sitt 
ena ben började cykla under kon-
valescensen.  Han är nu på väg till 
Paralympics i Peking.               sid 6.
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MikroFinans

Mikrofinans-
huset

stiftelsen 
KyrKornas u-fond

nordic Microcap
investMent aB

Mikrofinanshuset

JaMii B scandinavia 
eKonoMisK förening

JaMii B
scandinavia aB

Lars-Olof Hellgren, VD

Fråga: Vad är egentligen mikrofinans?

svar: Ordet mikrofinans syftar i första 
hand på det system inom vilket småskaliga 
finansiella tjänster utvecklas och tillhanda-
hålls för människor med små eller inga eko-
nomiska tillgångar. Fattiga människor har 
talanger, idéer och kunskaper för att driva 
lönsamma verksamheter men de saknar 
tillgången till pengar. Vanliga banker ser 
inte denna målgrupp som kreditvärdig och 
inte heller som lönsam. 
Lokalt förankrade mikrofinansinstitutioner 
som specialiserar sig på just den målgrup-
pens behov kan erbjuda möjligheter att 
spara, låna, göra överföringar och teckna 
försäkringar.

 Frågor och Svar? !

På 1800-talet emigrerade en stor del av vårt 
eget lands fattiga befolkning, många till USA 
där de var med och byggde upp världens rikaste 
land. Här hemma blev man allt mer ekonomiskt 
aktiva, bl a med stöd av småskaliga och lokala 
sparbanker. Välståndslandet Sverige började 
byggas. På samma sätt finns också viljan och 
kunskapen hos fattiga människor av idag. 
De vill bygga sitt egna välstånd bara chansen ges. 
Vi tror på marknadsekonomi som system och vi 
har en stark tro på människans inneboende kraft 
att lyfta sig själv. En fungerande finanssektor 
tillgänglig för fattiga människor är en nödvändig 
förutsättning för detta. 
     i vår värld finns inga snabba, enkla åtgärder 
som löser svåra problem. Däremot finns det 
systematiska angreppssätt som över tiden och 
med många inblandades hjälp kan bidra till 
förändring och utveckling. Vi är övertygade om 
att ett finansiellt system med lokalt förankrade 
mikrofinansinstitutioner på ett effektivt sätt 
stödjer uppbyggnaden och utvecklingen av lokala 
samhällen. På det sättet bygger man långsiktigt 
hållbara sammanhang, såväl socialt som 
ekonomiskt och miljömässigt.
     vår gemensamma grundsyn är att alla 
människor har samma rätt till ett värdigt liv och 
att fattigdom ska bekämpas. Vi tror att det går 
att skapa en bättre värld att leva i. Tillsammans 
kan vi ändra på sakers tillstånd. De allra flesta 
av världens fattiga saknar en anställning med 
regelbunden inkomst. De litar till sin egen 
förmåga att bedriva lönsam verksamhet i liten 
skala. Att främja entreprenörskap och talangen 
att skapa små fungerande affärsrörelser är  
omistliga inslag i utvecklingsarbetet.
     ett ökat välstånd för fler människor 
kan åstadkommas genom att investera i 
utvecklingsländernas lokala och väl förankrade 
finansiella institutioner. All verksamhet 
inom Mikrofinanshuset syftar till ekonomiska 
aktiviteter. Ägare, investerare och medlemmar i 

Mikrofinanshusets organisationer får 
avkastning på sitt kapital, samtidigt som 
de investerade pengarna gör nytta i 
olika mikrofinansinstitutioner.
Alla aktörer i denna samverkan, 
från investeraren i Sverige till den 
lokala entreprenören i ett utveck-
lingsland, knyts samman av det 
faktum att ekonomisk verksamhet 
måste generera vinst för att vara 
uthållig. 

endast en ekonomiskt hållbar 
verksamhet, d v s en verksamhet 
som går med vinst, är i längden 
uthållig. och vi behöver uthållig 
verksamhet för att skapa 
hållbara samhällen.

Vår övertygelse är att det går att 
stödja utvecklingen av goda sam-
hällen genom sunda marknadsmekanismer. 
Vinna-vinna-situationer uppstår där den goda 
vinsten medför både ekonomisk och social nytta. 
Den samverkan som då uppstår präglas av ett 
äkta likvärdigt partnerskap. Alla inblandade har 
samma intresse av att verksamheten i alla led 
bedrivs lönsamt. Det stärker också människors
självkänsla och värdighet samtidigt som de 
positiva exemplen stimulerar andra att följa efter.
     vi stödjer Fattiga människor i att bygga 
egna finansiella lösningar, för sin egen skull. 
Samtidigt vill vi betona vårt eget ansvar. Vi startar 
processer, vi investerar i mikrofinansinstitutioner 
och vi driver processerna framåt tills dess att de 
blir självgående. Vi tar det ansvaret fullt ut.     

grunden för samarbetet är en gemensam syn 
på att mikrofinans och mikrofinansiering är det bästa sättet  

för människor att bygga upp sitt eget välstånd med värdighet.

Fler frågor och svar finns på
www.mikrofinanshuset.se

Mikrofinans
utges av Mikrofinanshuset
box 1816, 751 48 uppsala
besöksadress: dragarbrunnsgatan 65
telefon 018-10 10 20

Ansvarig utgivare: 
lars-Olof Hellgren, lars-olof.hellgren@ufond.org

i redaktionen: tomas brytting, gun-britt Hellgren,
lars-Olof Hellgren, gudrun Hägg, karl Häggblom
formgivning: Sune Selander, Selander design Ab
foto: © Mikrofinanshuset om inte annat anges
tryck: upsala Nya tidning tryckeri Ab 2008

I Mikrofinanshuset i Uppsala 
finns följande bolag 
och organisationer:

stiFtelsen kyrkornas u-Fond, 
som erbjuder svenska kyrkor att låna ut pengar 
till mikrofinansiering. Läs mer på sidorna 10-11.

nordic microcaP investment (Publ) ab, 
ett investeringsbolag som investerar i mikro-
finansinstitutioner globalt. 
Sidorna 12-13.

jamii b scandinavia ab, 
ett privat investeringsbolag som investerar i 
Jamii Bora i Kenya. Sidorna 14 -15.

jamii b scandinavia ek För, en ekonomisk 
förening som engagerar sig för Jamii Bora i 
Kenya. Sidorna 14 -15.

kyrkornas u-Fond Förvaltning ab, under 
namnändring till mikroFinanshuset, som 
svarar för lokalförsörjning och kontorsservice 
till hyresgästerna.

Jordens befolkning står inför två gigantiska utmaningar, fattigdom och miljöförstöring. Allt för många människor 
lever på mindre än två US dollar om dagen. Sådan är verkligheten för fler än tre miljarder människor eller 
hälften av alla invånare på vår jord. Vi i Mikrofinanshuset tror på solidaritet mellan människor. 
För att möta de globala utmaningarna behöver vi ta ansvar inte bara för oss själva, utan även för andra. 
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Den goda  vinsten

                Tomas Brytting 2008.

Mikrofinans i 1800-talets Sverige

En vinst som ger föräldrarna en möjlighet att ställa fram mat på bordet. 

En vinst som gör att barnen kan gå i skolan.

-     En vinst som skapar stolthet.

-     En vinst som löser gamla skulder.

-     En vinst som ger frihet.

-     En vinst som visar att människor är viktiga.

-     En vinst som skapar fortsatt lokal utveckling.

-     En vinst som ger trygghet och framtidstro.

-     En vinst som kan användas för att hjälpa andra.

Det är en god vinst!

Fler frågor och svar finns på
www.mikrofinanshuset.se

 Frågor och Svar? !

Fråga: Vad är en mikrofinansinstitution?

svar: En mikrofinansinstitution kan 
liknas vid en liten bank. För att kalla sig 
bank måste man ha en särskild banklicens 
(i Sverige kallas det oktroj). 
Många mikrofinansinstitutioner är för 
små för det. I stället har man någon form 
av begränsat tillstånd för att bedriva 
mikrofinansverksamhet.

Paradoxalt nog är den 
goda vinsten en kort-
siktig vinst. Om vinsten 
uteblir en vecka eller en 
månad – vilket är lätt 
hänt i en miljö där det 
kanske saknas samhäl-
lelig infrastruktur och 
politisk stabilitet – 
riskerar människor att 
svälta. Vinster måste 
kunna sparas. Vinstva-
riationer behöver jäm-

nas ut. Den goda vinsten förutsätter därför olika 
former av finansiella tjänster som i sin tur byggs på 
förtroende och ett intresse för människors välfärd. 

Vi kan vara med om att skapa goda vinster om vi 
vågar visa förtroende. Fattiga människor världen 
över som vill ta sig ur fattigdomen behöver våra 
förväntningar på framgång, vår tro på deras egen 
förmåga. De pengar vi lånar ut eller investerar i 
deras egen fattigdomsbekämpning, de pengarna 
bryter utanförskapet utan att skapa tacksamhets-
skuld. Att ha affärer ihop för att skapa goda vin-
ster är ett sätt att umgås som likar.
     i vår del av världen kan det ibland vara svårt 
att komma ihåg att vinst och förväntningar på 
vinst kan ha en sådan betydelse. Finansområdets 
tidningssidor förmedlar vinstbilder av ett helt 
annat slag: Män (oftast) i mörk kostym framför 
siffertabeller och kurvdiagram. (Inga problem 
med självförtroendet där inte. Deras barn går sä-
kert i skolan också.) Beloppen är ofattbart stora 
men verkar ändå inte tillfredsställande, och jag är 
långtifrån övertygad om att all redovisad vinst är 
”god vinst”.
     Jag är också en del av vinstmaskineriet. Jag 
pensionssparar och vill ha en bra värdeökning. 
Jag äger aktier (åtminstone indirekt). Jag hand-
lar prylar som har gjorts på lönsamma fabriker 
världen över. Jag ägnar yrkesmässigt en stor del av 
min vakna tid åt företagsfrågor. Det är i stor ut-
sträckning vinstdrivande företag som då betalar 
min forskning – med intjänade vinstmedel. Även 
den sortens vinster har positiva effekter, åtminst-
one för mig.
     men vinsten som en Förutsättning för att 
ha råd att äta, att egna intjänade pengar hindrar 
mig från att bli mer eller mindre livegen hos ock-
rare, den sidan av vinsten känns mycket avlägsen. 
Det är som att vinster inte längre är någonting 
konkret, någonting absolut nödvändigt för att 
upprätthålla livet och livsmeningen.
     När det gäller fattigdomsbekämpning har vins-
ten kvar sin konkreta betydelse. Där handlar det 
verkligen om liv och död. Erfarenheterna från oli-
ka mikrofinanssystem har också lärt oss att våra 
pengar kan ha en avgörande betydelse. Att inves-
tera med vinst i fattiga människors utveckling är 
inte bara möjligt. 
      det är Framgångsrikt. 

Mikrofinans är ett ord i tiden. Lite trendigt och 
uppmärksammat efter att Muhammad Yunus fick 
Nobels Fredspris 2006 för framgångsrik utlåning 
till människor i Bangladesh. Men små lån till fat-
tiga har funnits länge, även i Sverige.  
Genom Sparbankernas framväxt i början på 1800-
talet tog den moderna låneverksamheten sin form. 
I det lilla medverkade lokala banker till att män-
niskor genom eget sparande och arbete kunde ta sig 
från usla levnadsvillkor till ett ökat välstånd.

Så sent som för 100-150 år sedan var Sverige ett 
fattigt land. Åtskilliga hundra tusen hade utvand-
rat och de som var kvar fick slita för mat och hus-
rum, mestadels i ett tungarbetat jordbruk. 
     under tidigt 1800-tal växte sparbanksidén 
i Sverige efter tyska och engelska förebilder. Först 
ut var Göteborgs sparbank 1820 och 65 år senare 
fanns uppemot 200 sparbanker, som alla verkade 
för det lokala samhällets utveckling och en lång-
siktigt hållbar ekonomi, allt utifrån gemensamma 
värderingar. Närheten till finansiering blev vikti-
gare när hantverk, handel och industrier utveck-
lades och välfärdsstaten tog sin form. Genom att 
skapa möjligheter i det lilla medverkade de svenska 

sparbankerna till utvecklingen av individer, verk-
samheter och samhällen i över två århundraden.
     historien skrivs För lärdom och eftertanke. 
Det är bara några generationer sedan som våra anfä-
der befann sig i liknande situationer som är många 
människors vardag i dagens utvecklingsländer.

”Sammandrag af Låneräkning” från Bjuvs Sparbank 1887.
Foto: Swedbank
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Tänk stort – tänk solidariskt

”Ett föga uppmärksammat bidrag till global uppvärmning kommer från matlagning 
i utvecklingsländerna. Oförbrända kolväten, t ex metan, och sot släpps ut i sådana 
mängder att de bedöms motsvara 5 % av de globala utsläppen av växthusgaser.” 

Thomas B Johansson, professor Lunds Universitet.

Solceller – ljuset i mörkret

 Frågor och Svar? !

ett samtal med Anders Wijkman 
får många bottnar. Som EU-par-
lamentariker, kristdemokrat och 
företrädare för miljörörelsen har han 
sökt svar på svåra frågor i två decen-
nier. Med insikt och kunskap talar 
han mindre om miljöhoten och mer 
om lösningar, möjligheter och vikten 
av att hjälpas åt.
    att se hur saker och ting hänger 
ihop. Det är den riktigt stora utma-
ningen, säger Anders och ger en bild. 
– Så länge man eldar med dynga och 
träpinnar kan man inte tala om ut-
veckling. Det är svårt, för att inte säga 
omöjligt, att ta sig ur fattigdom utan 
tillgång till moderna energibärare, 
som el.
    Materiellt har vi det bättre än nå-
gonsin, men våra avtryck i miljön har 
heller aldrig varit djupare. – I utveck-
lingsländerna har man all rätt till sin 
utveckling, men det måste ske på ett 
annat sätt än i industriländerna. 
    

i anders värld försöker man lära av 
egna och andras misstag. – Under vår 
standardhöjning tog vi sällan hänsyn 
till växthuseffekten och att miljön for 
illa. Nu ser vi resultatet och måste ta 
såväl moraliskt som praktiskt ansvar 
och göra allt, så att inte misstagen 
upprepas.
 

vardagsfördelar

Lösningen på energifrågan är nära 
knuten till vardagen. Mat, tillgång till 
vatten, kyla för bättre förvaring, be-
folkningskontroll, entreprenörskap 
och därmed arbetstillfällen, kommu-
nikationer och utbildning, t ex att 
kvinnor kan studera efter dagens ar-
bete.
    Listan kan göras längre. Mycket 

I vårt upplysta tidevarv lever omkring två miljarder människor utan modern 
energi och saknar därmed elektricitet.  Tillgång till el är en förutsättning för 
människor att ta sig ur fattigdom, vilket i sin tur kräver solidaritet och ekono-
miska satsningar över gränserna. Anders Wijkman ser enbart vinnare när sär-
intressen och kortsiktiga mål byts mot solidaritet och uthållighet. Men lösning-
arna måste fungera på bynivå för att göra avsedd nytta under lång tid. Där 
kan lokala mikrofinansinstitut bidra med både pengar och praktisk erfarenhet.

”Miljö och fattigdom är frågor
 för oss och världssamfunden, 

men lösningarna måste 
fungera på bynivå.”

längre, enligt Anders som säger att 
energins betydelse för bättre hälsa 
ofta är förbisedd. – Varje år förgiftas 
flera miljoner barn och vuxna av pri-
mitiva värmekällor, som dessutom 
spär på den globala uppvärmningen.
    Problemen är mer kända än lös-
ningarna.  Nu, idag, finns teknik för 
förnyelsebar energi från olika källor 
och vi står på tröskeln till effektivare, 
billigare och mer lättskött teknik som 
ger energi till fler och renare miljö för 
alla. Anders nämner bl a vindpum-
par, briketter från biomassa, värme, 
kyla  och elektricitet från solceller och 
solkraftverk.

Miljö för ekonomisk stabilitet

Förutom högre levnadsstandard har 
tillgång till energi och en ren miljö 
även betydelse för ekonomisk stabi-
litet och människors säkerhet. Kam-
pen mot fattigdom och miljöhoten 
kan föras med samma vapen, menar 
Anders. – Till det behövs resurser. 
Finansiering, forskning, teknikut-
veckling och, inte minst, kunskap om 
lokala förhållanden. Det är frågor för 
världssamfunden och politiker, oss 
alla, men lösningarna måste fungera 
på bynivå för att göra avsedd nytta.
    Produktionen av förnyelsebar 
energi har mer än fördubblats sedan 
2004, sett i ett globalt perspektiv. När 
politiker och investerare till fullo 
inser potentialen kan tillväxten bli 
enorm och även komma utvecklings-
länderna tillgodo.
  – Utveckling kräver kapital, men 
även engagemang, och efter bästa 
förmåga kan vi bidra till bägge. Vi 
måste tänka stort! Och på allvar inse 
att alla är vinnare när särintressen 
och kortsiktiga ekonomiska mål byts 
mot solidaritet och uthållighet.
     En sådan utveckling borde väl ligga 
i allas intresse? säger Anders retoriskt 
och avslutar med en fråga som lika 
mycket är en uppmaning: 
    – Så, vad väntar vi på?!

Tillgång till el förbättrar människors liv, samtidigt som både små och stora 
företag får möjlighet att växa och arbeta effektivt.

i ett samarbete mellan Zambias energiministerium och Stockholm Envi-
ronment Institute får befolkningen i östra Zambia miljöanpassad el genom 
solceller. Initialt var man osäker på intresset för att betala för elektricitet, men 
oron var obefogad. 
    Kunderna är nöjda trots att man lägger mer pengar på el än man tidigare 
gjorde på stearinljus och fotogen. Kvaliteten på ljuset är bättre, vilket är en 
förutsättning för att till exempel kunna studera längre stunder på kvällarna. 
    användandet av datorer växer över hela världen vilket kräver tillgång 
till el, som också förbättrar lönsamheten för småföretagen; tillverkning kan 
fortsätta efter mörkrets inbrott samtidigt som affärer och restauranger kan 
hålla öppet längre. Att se på TV och lyssna på radio är inte bara underhåll-
ning, utan också ett sätt att hålla sig uppdaterad med omvärlden. 

Fråga: Varför kan ni inte bara skänka pengarna direkt till lokala 
banker så att de kan använda dem? Varför måste ni investera i 
bankerna?

svar: När man investerar har man ett aktivt intresse av att 
bevaka värdet av sin investering. Pengarna ska kunna återbetalas 
till dem som satsat, med avkastning. Då blir man också aktivt 
intresserad av att skapa mervärden så att banken utvecklas på 
ett positivt sätt. Ger man en gåva blir det en engångsföreteelse 
och som gåvogivare har jag ingen möjlighet att i styrelse eller 
bolagsstämmor påverka utvecklingen. Gåvor riskerar också 
att passivisera den mottagande organisationen. Vi tror att 
sunda affärsmässiga principer är det bästa sättet att stimulera 
utvecklingen av sunda och uthålliga mikrofinansinstitutioner 
som kan nå ut till många människor. Och som kan växa! 

Fler frågor och svar finns på www.mikrofinanshuset.se

Anders Wijkman talar mindre om 
miljöhoten och mer om möjligheterna.
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I Ricos rike

 Frågor och Svar? !

Fråga: Varför kan ni inte bara ge pengarna direkt till människorna som behöver dem?

svar: Det viktigaste skälet är att vi inte tror att gåvor stimulerar till självförtroende 
och ekonomisk aktivitet. En gåva riskerar att passivisera mottagaren. Dessutom är 
bara gåvomottagaren själv gynnad av en gåva. Och den riskerar att skapa ett beroende 
av fler gåvor. Detsamma gäller en gåva till en organisation eller institution. 
     Istället vill vi skapa institutioner och organisationer med en egen inneboende 
livskraft. För en liten bank innebär det att allt vad banken gör ska bekostas av dem 
som använder banken, d v s dess kunder. Då kan banken växa och betjäna många fler. 
Gör man banken beroende av bidrag och subventioner kommer den inte att växa. När 
bidragen tar slut kan inga fler kunder tas in. 

Gudrun Hägg och Thomas Marklund 
arbetar båda i Stiftelsen Kyrkornas 
U-fond. I oktober 2007 gjorde de en 
studieresa till Filippinerna där de möt-
tes av stor generositet från anställda och 
partners till Oikocredit*. Åtta intensiva 
dagar ger positiva minnen från ett av 
Asiens allra fattigaste länder.

i manila ligger Oikocredits region-
kontor där Rico C. Coligado är andre-
man. Hans arbete består bl a av affärs-
utveckling. Vanliga affärsbanker lånar 
inte ut till marginaliserade människor 
utan säkerhet, säger Gudrun och fort-
sätter:– Oikocredit arbetar från ett an-
nat perspektiv och ger krediter till de 
fattiga. Därför investerar Kyrkornas 
U-fond i Oikocredit.
    gudrun Följde med Rico till bon-
dekooperativet Pecuaria där medlem-
marna arbetar medvetet och ekolo-
giskt under devisen Clean and Green. 
En imponerande sammanslutning av 
420 familjer som alla äger lika mycket 
av kooperativet. – De har en platt orga-
nisation med en vald styrelse och VD. 
Alla medlemmar har möjlighet att del-
ta i möten och beslut och nästa projekt 
är att köpa in en traktor med stöd av 
ett lån från Oikocredit.
     oikocredits medarbetare är kooperativets 
goda vänner, uppskattade för proffsigt, respektfullt 
bemötande. Rico och hans medarbetare kommer 
ofta på besök för att diskutera problem och hitta 
lösningar, både ekonomiska och praktiska.
     I kooperativet odlas de stora ytorna gemensamt. 
Huvudsakligen är det ris och socker för försälj-
ning, men varje medlemsfamilj har även en liten 
yta där de kan odla för det egna hushållet. Koo-
perativets senaste tillskott är den nybyggda göd-
selfabriken.
    – Den ger så mycket ekologisk gödsel att de kan 
sälja med förtjänst.
     emy jollado är den första kvinnliga chefen 
för risfabriken. Genom kooperativet har hon och 

Gunnar Weman 
- ärkebiskop emeritus 

och ordförande 
i Kyrkornas U-fond

maken Juan lånat mindre summor för att höja sin 
levnadsstandard. Nu bor de i ett hus av sten med 
vatten och el.
   – det viktigaste För emy är att flickorna kan 
gå i skolan och att hon kan spara lite pengar varje 
månad, säger Rico som också berättar om Romeo 
Reyes, en envist medveten jordbrukare som hål-
ler föredrag för andra bönder om ekologisk odling 
och hur viktigt det är att ta ansvar för jorden man 
lever på.
      Gudrun och Thomas sammanfattar veckan 
med Rico i tre ord:
      – Lärorikt och omtumlande.

* Oikocredit är en global kyrklig mikrofinansaktör 
genom vilken Kyrkornas U-fonds pengar lånas ut.
 
 
 

mest stimulerande är alla insiktsfulla satsning-
ar på något som fungerar över lång tid. Kyrkornas 
U-fond är med i ett system som når fram till de 
strukturer som behöver förändras. Vi är en del 
av ett unikt nätverk som bygger på äkta engage-
mang och stort kunnande. Det säger Gunnar We-
man och tillägger att nyckeln till en förbättring av 
människors liv är att arbeta utifrån affärsmässiga 
grunder.  – Det är alla människors rätt att kunna 
spara och låna till investeringar som ger arbete, 
utbildning, bostad och sjukvård. Livskvalitet och 
människovärde ökar när en familj kan försörja sig 
själv och med påtaglig stolthet betala tillbaka det 
man lånat.
     genom att skaPa tillgång till kapital för ut-
satta människor i länder med mycket låga inkom-
ster har Kyrkornas U-fond byggt en bro mellan 
fattiga och rika. Det handlar om människors be-
frielse utan allmosor, betonar Gunnar. 
    – Förbättrade sociala villkor är grunden för fred 
mellan länder och regioner, vilket berör allas vår 
framtid.
    i u-Fondens idé ligger även miljöhänsyn, i 
stort som smått, som en stadig grund. – Den med-
vetna synen blir allt viktigare. När småindustrier 
och annan verksamhet startar och växer fordras 
en tydlig strategi för hur ekologiskt och närpro-
ducerat kan bidra till både ökade inkomster och 
förbättrad livskvalitet.
  
Gunnar Weman har sagt det tidigare:  – Om den 
här typen av placeringar av kapital inte stämmer 
med någon församlings eller kyrkas grundpolicy 
så stämmer den med grundläggande kristna och 
mänskliga värderingar. Ni behöver inte förändra 
policyn, men ett avsteg kan förändra världen. 
Bokstavligen!

Rico C. Coligado, energisk affärsutvecklare 
i ett av Asiens fattigaste länder.

Fler frågor och svar finns på www.mikrofinanshuset.se
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Bilder från verkligheten

hoppet började gro 
med hannah

Hannah Njeri, Jamii Boras första 
medlem, var tiggare i 20 år innan 
hon och 49 andra kvinnor satte allt 
i rörelse. Ingrid Munro kan inte nog 
berömma kvinnan som var med och 
grundade Jamii Bora.
– Hannah var en särdeles kvinna. 
Alla hon kom i kontakt med gav hon 
ett positivt budskap, så att man på 
allvar förstod vilka möjligheter som 
fanns att ta sig upp på egna fötter.  
Utan henne hade inte Jamii Bora 
funnits idag.

      clarice – koncernchefen

Clarice Adhiambo levde på gatan 
med fyra barn. 
– Clarice var också en av de första 
50 tiggarna och hennes startlån var 
på motsvarande 150 kronor. Idag 
är hon en stolt och frisk kvinna, en 
fantastisk mentor och förebild som 

tagit tio lån för att starta fyra före-
tag. Hon är fiskgrossist och driver en 
liten restaurang i Soweto där hon la-
gar till fisken på ett fantastiskt sätt. 
Clarice ser sig själv som rik och hon 
har velat bli förmögen för att kunna 
hjälpa andra. I sina rörelser har hon 
12 anställda och sonen George är av-
delningschef.
 

Jane och susan 
– geniala skräddare

Jane och Susan är HIV-positiva och 
två starka källor till inspiration trots 
en till synes hopplös situation. – Två 
fantastiska kvinnor som vill leva och 
se sina barn växa. Och då måste de 
ha råd med frukt och allsidig mat för 
att stärka immunförsvaret.
Pengar tjänar de på en smått genial 
skrädderiverksamhet, berättar Ingrid. 
– De köper begagnade finklänningar 
för två kronor. Av varje vuxenplagg 
gör de fem barnklänningar som de 
säljer för 15-20 kronor styck. Tala 
om utväxling på insatt kapital! Och 
barnen blir söta som dockor!
 

Wilson – tjuven som blev 
lycklig husägare

Wilson Maina var en av de mest kän-
da och fruktade tjuvarna i slummen. 
– Grovt kriminell, men så kom han 
i kontakt med Jamii Boras represen-
tanter och blev både glad och rörd 
när någon litade på honom, trots att 
man kände till hans bakgrund, säger 
Ingrid.
Det var i början på år 2000. En sum-
ma motsvarande 130 kronor behöv-

des för att få bort Wilson från tju-
veriet och så småningom slummen. 
– Någon trodde att han kunde bli 
en bra man och idag är han gift, har 
barn och lycklig ägare till ett nytt 
hus i Kaputiei. Kvittot bär han alltid 
på sig, så att ingen kan ta det ifrån 
honom. 
Wilson har födgeni, menar Ingrid. 
– Han har tagit 18 lån, som alla beta-
lats tillbaka, och sysslar med så olika 
saker som att hyra ut rum, sälja se-
condhand-kläder och smycken! Fyra 
företag har han men hans största be-
drift är nog att han övertygat hund-
ratals andra unga män att hitta bätt-
re sätt att leva än att vara jagad tjuv.

 Dedan – cyklisten som vunnit 
sitt livs stora seger

Under många år var Dedan en av 
Nairobis många tiggare. – Han var 
flitig och inte utan framgång i sitt 
tiggeri, erkänner Ingrid innan hon 
berättar om Dedans olycka – och 
lycka.
 – Han blev påkörd och förlorade sitt 
ena ben. Under konvalescensen bör-
jade han cykla och blev så duktig att 
han var med i Kenya-mästerskapen 
för handikappade. 
Genom en ny inställning till sitt liv 
tog han sig också ur den värsta fat-
tigdomen och fick en ny mening med 
livet: Han blev framgångsrik cyklist, 
har tävlat i Colombia och försöker 
nu ta sig till Paralympics i Peking i 
höst. 
– Det är en glädje för oss alla att se 
honom idag.

 
 Beth har hittat rätt jobb

Beth  lyckades aldrig med sina små-
företag. – Hon var ingen riktig entre-
prenör, men nu är hon en jätteduktig 
tillverkare av cementblock. Hennes 
barn var sjuka men nu är de friska 
tack vare att Beth har råd med sjuk-
vård och bättre mat.

May – långsam klättrare 
med många ursäkter 

Det tog sex år att övertyga May Kigo 
om att hon kunde hitta en egen väg 
ut ur fattigdomen, berättar Ingrid. 
– Hon såg sig själv som handikappad 
eftersom hon saknar ett öga. Det var 
hennes ursäkt. Idag är hon en av vå-
ra allra bästa och mest begåvade so-
cialarbetare – hon kan alla knep och 
ursäkter. Henne lurar ingen!

Mary tror på framtiden

Mary säljer bönor i sitt stånd på nya 
Toi Market. Innan oroligheterna i 
Kenya sålde hon varje dag för mot-
svarande 300 – 500 kronor. – Nu blir 
det inte för mer än 100 kronor om 
dagen, men det ökar hela tiden, säger 
Mary som är säker på att med nya 
Toi Market kommer det att bli bättre 
än tidigare.
 

halima ser kundfördelar

Halima Juma säljer kläder. Också 
Halima berättar att inkomsterna var 
högre före oroligheterna, men att de 
ökar för varje dag. – Nu är våra för-
säljningsställen mycket bättre och 
det är lättare för kunderna att ta sig 
fram eftersom det är så väl planerat!

ingrid munro ser det med egna ögon 
varje dag. När en människa visas tillit 
och får förtroendet att låna en liten 
summa pengar kan även den mest 
utsatta klättra från fattigdom och 
skapa sig ett bättre liv. Tillsammans 
med 50 tiggarkvinnor  startade Ingrid 
det som vuxit till något som kan 
liknas vid en folkrörelse som berör 
närmare 1 miljon kenyaner. – På 
åtta år har vi etablerat 72 kontor över 
hela Kenya och är landets största 
mikrofinansorganisation, säger Ingrid 
som här berättar till bilderna från 
verkligheten.



ANNONS                                                      HelA  deNNA tidNiNg  är  eN ANNONSbilAgA  fråN  MikrOfiNANSHuSet                                              ANNONS                                                              � 

 Frågor och Svar? !

Fråga: Arbetar ni med ”hjälp-till-själv-
hjälp” som alla pratar om?

svar: En av våra partners, Jamii Bora, säger 
så här: ”Man kan inte lyfta en fattig ur fat-
tigdom. Det kan bara den fattige själv göra.” 
De liknar sin roll vid en stege. ”Vi ställer ut 
stegen, men klättra måste den fattige själv 
göra.” 
     Jamii Boras modell fungerar så här: Den 
fattige måste börja med att spara. Sedan får 
de låna dubbelt så mycket som de sparat. 
När de klarat av att betala tillbaka det första 
lånet får de låna igen, nu ett lite större be-
lopp. Så fortsätter klättringen.
     Därför stödjer vi människor som bygger 
sina egna system (stegar), för sin egen skull. 
Det är så man ska förstå vår satsning på små 
banker och mikrofinansinstitutioner.

Fråga: Måste fattiga verkligen betala ränta?

svar: Ja, vi anser att det är viktigt. För att skapa 
uthålliga och självgående ekonomier måste af-
färsrelationer mellan jämlikar bli den grundläg-
gande normen. Även mycket små mikrofinans-
institutioner ska vara självgående utan att bli 
beroende av bidrag till institutionens kostnader. 
För att en liten institution ska kunna växa måste 
man kunna låna pengar och kunna betala ränta 
för det. 
     De fattiga säger själva: ”Vårt problem är att 
det inte finns någonstans att låna till normala 
räntor”. Det kan vi erbjuda: lån till rimliga rän-
tor som de kan betala tillbaka.

Fråga: Ni säger att ni jobbar med ”välstånd” 
och inte med ”bistånd”. Vad menar ni med det?

svar: Bistånd uppfattas ofta som ett sätt att 
hjälpa fattiga ur fattigdom. Rika ger av sin 
kunskap och sina pengar. Enligt den synen är 
det de rika som lyfter fattiga ur fattigdom. Vi 
tror inte att det fungerar. Vi har en stark tro 
på människans inneboende kraft att lyfta sig 
själv, bara chansen ges. Människor vill göra 
rätt för sig. Gåvor och bidrag stimulerar inte 
till detta. Vi jämför gärna med situationen i 
Sverige på 1800-talet då människor var ex-
tremt fattiga. Vissa emigrerade till USA, andra 
stannade och utvecklade vårt eget land till ett 
av de bästa länderna att bo i. Därför betonar 
vi att det är de fattiga själva som måsta arbeta 
sig ur fattigdom, starta små affärsrörelser och 
tjäna pengar för att bygga sitt välstånd. 
     Det vi kan göra är att bidra till förutsätt-
ningarna för detta. 

Mobiltelefoni och trådlösa nätverk 

Fler frågor och svar finns på www.mikrofinanshuset.se

Teknik utan gränser

Den stora utmaningen för alla finansiella institu-
tioner, små som stora, är att nå ut till kunderna 
och tillhandahålla tjänster på ett både personligt 
och kostnadseffektivt sätt. 

i väst dominerar internetbaserade lösningar 
som förutsätter tillgång till datorer, elektricitet 
och fasta nät för kommunikation. För mikrofi-
nansbranschen i utvecklingsländer handlar det i 
första hand om trådlös kommunikation och flytt-
bar utrustning som får kraft från batterier –  mo-
biltelefoni och trådlösa terminaler som kommu-
nicerar med centrala datorer/servrar på mikrofi-
nansinstitutionernas huvudkontor. 
      den tekniska utvecklingen skapar nya och 
helt nödvändiga förutsättningar för att fler ska 
få tillgång till mikrofinansens möjligheter, inte 

minst på landsbygden där det lokala kontoret ge-
nom teknikutvecklingen kan fungera lika effek-
tivt som huvudkontoret.

Mobiltelefoner, handdatorer
och uppkopplade terminaler

De 200 000 kunderna i Wizzit i Sydafrika kommu-
nicerar enbart genom mobiltelefoner för att sätta 
in och ta ut pengar på sina konton. 
     Wizzit är en bank där bl a Nordic Microcap 
Investment (genom Africap) och Kyrkornas U-
fond (genom Oikocredit) är delägare.
     På alla sina 72 kontor har Jamii Bora i Kenya 
trådlösa terminaler som är uppkopplade mot cen-
traldatorn på huvudkontoret i Nairobi. 
     Spindlar i det elektroniska nätet är handdato-
rer på lokalkontoren där medlemmarna sätter in 

sina personliga kort och läsaren registrerar deras 
tumavtryck. Det innebär att de kan göra insätt-
ningar och uttag vid vilket lokalkontor som helst 
i landet.
    Genom ägarkapital och lån bidrar Jamii B Scan-
dinavia till finansieringen av ny och väl utnyttjad 
teknik. Back-up och utvecklade säkerhetslösning-
ar är viktiga delar i investeringen.

Jamii Bora i nya lokaler

I mars 2008 invigdes Jamii Boras nya huvudkon-
tor i Nairobi. I kassan använder Maureen topp-
modern teknik för att betjäna kunder som vill 
göra insättningar, uttag och överföringar.
    Maureen skyddas av skottsäkert glas. Säkerhe-
ten är hög och både anställda och kunder är mäk-
ta stolta: – Det här är ju som en riktig bank!
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 Frågor och Svar? !
 
Fråga: Varför måste vi ha avkastning?

svar: Vår utgångspunkt är inte att 
kräva avkastning, men avkastning är den 
naturliga effekten av vår idé. Finansiella 
system som når alla medborgare behövs 
för att bygga hållbara samhällen. För 
det krävs möjlighet att sluta jämbördiga 
avtal mellan t ex låntagare och långi-
vare i mikrofinansinstitutioner. Vi vill 
inte bara ge bort pengar – då hamnar vi 
återigen i problematiken med gåvor som 
passiviserar – men vi söker inte avkast-
ning i sig: vi vill ha mikrofinansinstitu-
tioner som är ekonomiskt hållbara och 
uthålliga, d v s går med vinst. Då kom-
mer de att kunna växa, och då kommer 
även dess ägare, bland annat vi, att få 
avkastning på våra ägarandelar /aktier. 
     Detsamma gäller när vi lånar ut 
pengar till institutioner. Vi lånar ut till 
lokalt marknadsmässiga räntor för att 
mikrofinansinstitutionen ska bygga upp 
sin verksamhet och sin prissättning, så 
att den har ekonomiska förutsättningar 
att låna mer pengar på marknaden. 
Därmed är institutionen fri att utveck-
las och växa så att den kan betjäna fler 
kunder. Detta innebär en vinna-vinna 
lösning där vi som socialt ansvarsta-
gande investerare tjänar pengar genom 
att tjäna andra. 

 Frågor och Svar? !Africap Microfinance Investment Company 
är ett investeringsbolag med huvudkontor i
Johannesburg, Sydafrika. Störste ägare är det 
svenska investeringsbolaget Nordic Microcap 
Investment. Bland övriga ägare finns bl a Europe-
iska investeringsbanken, Swedfund, Norfund, 
Finnfund och de privata fonderna Blue Orchard 
och Gray Ghost.

aFricaP har ett eget kapital på 45 MUSD (ca 300 
MSEK) som investeras i olika mikrofinansinsti-
tutioner på den afrikanska kontinenten. Syftet är 
att genom delägarskap bidra till utvecklingen av 
lönsamma finansiella institutioner och därmed 
skapa intresse i marknaden för mikrofinansverk-
samhet. 
    Idag är det endast en liten del av befolkningen 
på den afrikanska kontinenten som har tillgång 
till mikrofinanstjänster. – Bara genom att många 
uthålliga finansiella institutioner etableras kom-
mer fler i Afrika att få tillgång till möjligheten att 
spara och låna, säger Africaps Vd Wagane Diouf.
    ett exemPel där Africap varit engagerad är 
Equity Bank i Kenya, som ökat antalet kunder 
från ungefär 100 000 år 2002 till närmare 2 mil-
joner idag.
       Wagane, själv från Senegal och med utbildning 
och arbetslivserfarenhet från USA, är övertygad: 

Africap – mikrofinansbolag 
som satsar på tillväxt

– Mikrofinanssektorn kan bidra till nya förutsätt-
ningar för ekonomisk utveckling och därmed väl-
ståndsökning i Afrika.
    Africap planerar att vara delägare i mikrofi-
nansinstitutioner i närmare hälften av Afrikas 
50-tal länder, berättar Wagane.
     syFtet med aFricaP är att visa att mikrofi-
nans kan vara lönsamt. Därmed räknar man med 
att många fler inom den finansiella sektorn ska 
lockas att etablera mikrofinansverksamhet. Det 
betyder att varje enskild mikrofinansinstitution 
som Africap engagerar sig i också har som mål 
att vara lönsam, samtidigt som man är trogen sin 
grundidé – att tillhandahålla småskaliga finan-
siella tjänster för vanliga människor. 
     ett sätt att exPandera och attrahera mer 
kapital är att de finansiella bolag som Africap sat-
sar i börsintroduceras. Efter 3-4 år när Africap in-
vesterat färdigt och de bolag som Africap därmed 
är delägare i börjar visa lönsamhet kan det vara 
aktuellt för Africap att börsnoteras. 
     att generera vinst är viktigt för att skapa 
uthålliga finansiella företag, men Wagane säger 
med eftertryck: – Det ska inte ske på bekostnad 
av de sociala målsättningarna! Africap vill med-
verka till att utveckla finansiella institutioner som 
ser till sina kunders bästa! Då blir verksamheten 
också lönsam!

Wagane Diouf, Vd för Africap, är övertygad om att mikrofinanser kan bidra till nya 
och bättre förutsättningar för ökat välstånd bland Afrikas fattiga.

Fler frågor och svar finns på 
www.mikrofinanshuset.se

Fråga: Men varför ska jag kräva avkast-
ning på mitt bidrag? 
Jag vill bara ge bistånd som jag brukar.

svar: En relation som bygger på affärs-
mässiga principer blir en jämlik relation. 
Den som investerar och lånar ut signale-
rar ett stort förtroende för den man 
investerar hos eller lånar ut till. 
Låntagaren stärks av upplevelsen att den 
som lånar ut tror på vad man gör och står 
för. Att man klarar att göra rätt för sig 
och betala tillbaka på samma affärsmäs-
siga sätt som andra människor som får 
det förtroendet. 
En gåva ger motsatt signal. Att visa tillit 
och förtroende är många gånger viktigare 
än att ge bort pengar och betyder mycket 
mer för att skapa framtidstro och ut-
veckling. Dessutom kan man inte bygga 
hållbara och uthålliga finansiella institu-
tioner med gåvor och bidrag.

Foto: Scanpix
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Womens World Banking  
- växande mikrofinansbank i Ghana

Ernest Obeng  är delägare i Womens World Banking Ghana 
där man satsar särskilt på kvinnorna i städerna.

Ernest Obeng är delägare i Womens 
World Banking Ghana, WWBG. 
Född och uppvuxen i Ghana har han 
efter många år i Europa och USA 
återvänt till hemlandet. 
Först arbetade han som ekonomichef 
i ett försäkringsbolag för att numera 
vara engagerad på heltid i mikrofi-
nansbranschen.
   
– Finansiella tjänster för vanliga 
människor skapar nya och bättre 
anpassade förutsättningar att bygga 
upp en högre levnadsstandard, säger 
Ernest, som också berättar att 
WWBG noga lyssnat på kunderna 
och anpassat sina tjänster efter olika 
behov. 
     WWBG har nu 25 000 kunder som 
sparar och 6 000 kunder som lånar. 
Efter ett år av stora omställningar 
och utveckling av nya tjänster är nu 
WWBG redo att växa. Kundernas 
samlade besparingar räcker dock in-
te för att möta en ökande efterfrågan 
på små lån. 
     – För att stärka utlåningska-
paciteten lånar vi nu 2 miljoner US 

En lönsam mikrofinansinstitution är till glädje 
för alla inblandade parter. Kunderna får på ett 
uthålligt sätt tillgång till finansiella tjänster. 
Ägarna och investerarna får avkastning på sina 
satsade pengar. Men hur skapas vinsten för 
investerarna?

investerare i mikrofinansinstitutioner kan enga-
gera sig på två sätt: låna ut pengar och/eller vara 
delägare. 
    När en mikrofinansinstitution lånar ut till si-
na kunder tar den betalt i form av ränta som ska 
täcka såväl utgifter för lokaler, personal, teknik 
som kostnader för kapital, d v s ränta till dem 
som lånat ut pengar till institutionen. Genom att 

Varifrån 
kommer 
vinsten?

Fråga: Har ni några exempel på hur 
man arbetar med mikrofinans?

svar: Pengar som placerats hos någon 
av organisationerna i Mikrofinanshuset 
används för att bli delägare i en mikro-
finansinstitution eller för att låna ut 
pengar till densamma. 
Delägare gör ägartillskott som kan 
investeras i nya kontor, datalösningar 
och andra satsningar som utvecklar 
institutionens kapacitet. 
Lånen används för vidareutlåning till 
institutionens medlemmar/kunder. 
Vår modell bygger alltså på att skapa 
kapacitet hos den lilla institutionen att 
betjäna så många fattiga människor 
som möjligt.
     Ett konkret exempel är Equity Bank 
i Kenya där en av organisationerna i 
Mikrofinanshuset, tillsammans med 
andra delägare i Africap Microfinance 
fund, år 2002 investerade 1,5 miljon US 
Dollar. Equitys kundbas har sedan dess 
vuxit från 100 000 till 2 miljoner 
människor.

 Frågor och Svar? !”Genom att vara lönsam kan den 
lilla mikrofinansinstitutionen växa 

och bredda sitt kundunderlag.”

marknadsanpassa räntesättningen kan institu-
tionen låna på marknaden och därmed skapa för-
utsättningar för att växa. Som i vanliga banker är 
det kunden som betalar i slutänden. Erfarenheten 
har visat att fattiga människor gärna betalar en 
marknadsmässig ränta. Det viktiga för dem är att 
få tillgång till tjänsterna.
     delägarnas kaPitalinsatser kan användas 
för att utveckla kontorsnät och tekniska lösningar. 
Institutionen kan då fortsätta att växa och attra-
hera fler kunder. Med fler kunder ökar tillgången 
på tjänster samtidigt som företagets möjligheter 
till framtida vinster ökar, vilket för en investerare 
innebär att institutionens värde ökar. Delägarens 
vinst uppstår med andra ord när företaget ökar i 
värde.
     För att Få tillgång till detta mervärde måste 
delägare kunna sälja sin ägarandel. Det finns ett 
stort intresse såväl lokalt i utvecklingsländer som 
internationellt att gå in som delägare. När ande-
lar säljs sätts priset utifrån institutionens faktiska 
värde och de framtida vinstförväntningarna.
 
ett högt Pris är bra För alla Parter:
• den som säljer får bra betalt för sin insats
• den som köper måste engagera sig för att den lilla 
institutionen ska fortsätta att växa för att ytterli-
gare öka tillgången till tjänster och därmed få den 
förväntade utdelningen på sin investering. I klar-
text betyder det att allt fler fattiga får tillgång till 
finansiella tjänster och de som investerar får en 
god utdelning på sin investering.
      Vinna-vinna lösningar!
 

Fler frågor och svar finns på 
www.mikrofinanshuset.se

Organisationerna 
i Mikrofinanshuset 

växer

Dollar av Nordic Microcap Invest-
ment, berättar Ernest som ser ljust 
på framtiden för WWBG, där man 
har en tydlig strategi för att täcka 
viktiga behov runt om i landet.   

– Vi satsar särskilt på kvinnor i stä-
derna. Vår bank kommer att växa 
och tiotusentals människor i Ghana 
kommer att få en ny chans genom de 
tjänster vi kan erbjuda.
 

Intresset för placeringar i mikrofi-
nanssektorn ökar månad för månad. 
Allt fler ser de goda möjligheterna 
i att förena ekonomisk avkastning 
med socialt ansvar.
    Under 2007 ökade det totala ka-
pitalet som förvaltas av organisatio-
nerna i Mikrofinanshuset med 76,3 
MSEK. 
     Under januari – april 2008 ökade 
det med 20 MSEK och totalt förval-
tas nu 255 MSEK. 
     I april gjorde 13 församlingar och 
stift inom Svenska kyrkan fasträn-
teplaceringar till en ränta av 5,3 – 
5,6% för finansiering av Jamii Boras 
bostadsprogram i Kaputiei, Kenya. 
  Under januari – april 2008 har dess-
utom gåvor om 383 000 kronor för-
medlats till Kenya.
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en investering i kyrkornas u-Fond ger svenska kyrkor och samfund 
en unik möjlighet att låta sitt kapital arbeta för en bättre värld. 
Det är en trygg placering till fast ränta som ger fattiga människor möjlighet 
att arbeta sig ur fattigdom. 
     
Medlemmar i sveriges kristna råd 

Placeringar hos Stiftelsen Kyrkornas U-fond kan endast göras av enheter 
inom kyrkor och samfund som är medlemmar av Sveriges Kristna Råd. 
Finansinspektionen har givit sitt godkännande för verksamheten.
     en Placering hos kyrkornas u-Fond sker genom att placeraren 
lånar ut sina pengar till en fast ränta om 2 %.
    
stiftelsens styrelse

Sveriges Kristna Råd utser styrelse och revisorer. 
Styrelsen har nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
ordinarie ledamöter är Gunnar Weman (ordförande), Östen Berglund, 
Tomas Brytting, Kristina Herngren, Åke Nordlundh, Göran Norman, 
Sture Normark, Kristina Peterson och Anders Schönning. 
Suppleanter är Anna Ekström, Rolf Lindquist och Lisa Sjöblom.
revisor är Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

vidareplacering och egen portfölj

Kyrkornas U-fond vidareplacerar 70 % av inlånat kapital i Oikocredit. 
30 % av kapitalet förvaltar Kyrkornas U-fond i egen portfölj med dels rän-
tebärande placeringar i Sverige, dels direkt i mikrofinansinstitutioner.

oikocredit – en av väldens största mikrofinansaktörer

1975 bildade Kyrkornas Världsråd den ekonomiska föreningen Oikocredit, 
som via sina region- och landkontor lånar ut pengar till mikrofinansinsti-
tutioner i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. 

Kristina Herngren, ledamot i Kyrkornas U-fonds och Oikocredits styrelser: 
– Oikocredit präglas av professionalitet och medkänsla som genom sina med-
arbetare lever nära människorna som behöver låna. Jag tror benhårt på att 
mikrofinans kan bidra till att minska fattigdomen. Många fler vill investera 
när de ser vilken nytta deras pengar gör för människors långsiktiga utveckling.

Stiftelsen Kyrkornas U-fond – fast ränta 2%

20 års erfarenhet av hållbar mikrofinans
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länder där oikocredit verkar

aFrika: Kenya, Ghana, Elfenbenskusten, Tanzania, Uganda, Benin, Mali, Senegal, Sydafrika.
asien: Indien, Filippinerna, Kambodja, Indonesien.

central- och östeuroPa: Bulgarien, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Ukraina.
syd- och centralamerika: Costa Rica, Peru, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Mexiko, 

Nicaragua, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay.

aFrika

asien

central- och
östeuropa

centralamerika

sydamerika

Annonsen betald av Stiftelsen Kyrkornas U-fond
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Stiftelsen Kyrkornas U-fond. Trygg investering, fast ränta 2%.

Hemsida: www.ufond.org   e-mail: office@ufond.org
telefon: 018 -15 22 50. Postadress: box 1816, 751 48 uppsala

oikocredit 2007

total kapitalbas            3 120 MSek
Antal projekt           637
Antal region- och landkontor           30
Antal anställda           160
geografisk spridning: 
Asien, Afrika, latinamerika, europa

stiftelsen kyrkornas u-fond 2007

Total inlåning från kyrkor och församlingar         ��� MSEK
Placerat hos Oikocredit              �� MSEK
Antal placerare             ��� 
Egen portfölj               �0 MSEK
Kostnader i förhållande till volym �� dec            � %

Fullständig årsredovisning kan beställas 
via e-mail, post eller telefon.
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Annonsen betald av Stiftelsen Kyrkornas U-fond
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nordic microcaP investment (NMC) är ett svenskt publikt aktiebolag 
som investerar i mikrofinanssektorn över hela världen, med särskilt fokus 
på Afrika. NMC vill stimulera till utveckling av fler finansiella institutioner 
som erbjuder nödvändiga tjänster anpassade efter kundernas situation och 
behov. 
     En investering i NMC ger flerdimensionell avkastning. Den ger god 
ekonomisk avkastning och skapar också nytta för fattiga människor i 
utvecklingsländer.
  
styrelse

Ordinarie ledamöter i aktiebolagets styrelse är Anders Schönning 
(ordförande), Jonas Fischerström och Östen Berglund. 
Suppleanter är Glenn Anderson och Kristina Peterson. 
verkställande direktör är Lars-Olof Hellgren.
revisor är Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

nyemissioner för privatpersoner  och juridiska personer 

Genom nyemissioner erbjuds såväl privatpersoner som juridiska personer 
möjlighet att investera i NMC. Minsta investering är 500 000 kronor. 

africap viktig partner
100% av NMC:s kapital investeras i mikrofinansinstitutioner och service-
bolag inom mikrofinanssektorn i fattiga länder.  
Bolagets viktigaste partner är Africap Microfinance Investment Company 
(Africap), ett riskkapitalbolag med huvudkontor i Johannesburg, Sydafrika. 
     Syftet med Africap är att visa på de möjligheter och den potential som 
finns i mikrofinansbranschen, såväl ekonomiskt som utvecklingsmässigt. 
Med en ägarandel på 18,9% är NMC störste ägare i Africap.
     Genom delägarskap och/eller lån investerar NMC även direkt i mikro-
finansinstitutioner, oftast tillsammans med Africap. 
     
kapitaltillskott för infrastruktur och teknik

Genom NMC:s kapitaltillskott kan mikrofinansinstitutioner göra nöd-
vändiga investeringar i infrastruktur och teknik för att därmed skapa 
förutsättningar för expansion och tillväxt.

lönsamma mikrofinansinstitutioner

Professionella mikrofinansinstitutioner attraherar många kunder. 
Genom ökande volymer skapas förutsättningar för god lönsamhet. Många 
fattiga får tillgång till finansiella tjänster och den som investerat i mikrofi-
nansinstitutioner får bra avkastning. En vinna-vinna-situation. 

Nordic Microcap Investment
Socialt ansvar i portföljen
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africap Microfinance investment company 2007

Totalt kapital    �� MUSD
Antal ägare    ��
   Största ägare: 
   Nordic Microcap Investment   ��,�% 
   EIB - Europeiska investeringsbanken ��%
Antal portföljbolag   ��
Huvudkontor: Johannesburg, Sydafrika
Geografisk spridning 
Hela Afrika. Investeringar 31 dec i Kenya, Malawi, 
Moçambique, Madagaskar, Sydafrika, Senegal,  
Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Egypten. 
Tillkommande investeringar 2008: Burkina Faso, 
Elfenbenskusten, Kamerun, Niger, Tanzania, Uganda.

nordic Microcap investment aB 2007

Total volym eget kapital   �� MSEK
Antal delägare    �� 
Åtagande Africap    �0 MSEK 
Åtagande direktinvesteringar  �0 MSEK 
(Ghana, Moçambique)
Löpande kostnader
i förhållande till volym �� dec      � %

Nordic Microcap Investment. Flerdimensionell avkastning – ekonomisk och social.

Hemsida: www.microcap.se   e-mail: office@microcap.se 
telefon: 018-10 56 00. Postadress: box 1816, 751 48 uppsala
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Jamii Bora – den goda familjen 
Mikrofinans för de allra fattigaste

välkommen att bli medlem i Jamii B Scandinavia och bidra till utvecklingen 
i Kenyas största mikrofinansorganisation. Ditt medlemskap i Jamii B Scan-
dinavia innebär solidaritet och kontinuerligt engagemang för dina medmän-
niskor i Kenya. Jamii B Scandinavia är politiskt och religiöst oberoende. 
     Du ger inte bort pengar. Du satsar dem som medlemsinsats. Små som stora 
summor gör nytta under den tid du själv inte behöver dem. 

aktiebolag och förening

Jamii B Scandinavia finns dels som ett aktiebolag (bildat 2006), dels som 
ekonomisk förening (bildad 2007). Bolag och förening har ett mycket nära 
samarbete med samma syfte och ändamål: att investera i mikrofinansorgani-
sationen Jamii Bora i Kenya.
aktiebolagets styrelse: Ordinarie ledamöter är Anders Schönning 
(ordförande), Lars-Erik Harv, Boel Johansson och Göran Norman.
Föreningens styrelse: Ordinarie ledamöter är Thomas Marklund 
(ordförande), Gun-Britt Hellgren, Margaretha Hallman, Lennart 
Lannerkrans och Anders Schönning. Suppleanter är Hanna Hellgren, 
Johanna Metsänoja och Johan Hellgren.
revisorer i såväl bolag som förening är Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Juridiska personer och privatpersoner kan bli medlemmar

Du som tror att man kan ändra på system så att de passar de fattigas behov
för överlevnad och välfärd är välkommen som medlem! Föreningen är öppen 
för medlemskap för privatpersoner och juridiska personer. 
     gåvor går oavkortat till Jamii Bora i Kenya och används till social 
verksamhet, katastroffond eller trädplantering.  

Jamii Bora växer snabbt

Jamii Bora är en mikrofinansorganisation som startades 1999 av 50 tiggar-
kvinnor och svenska arkitekten Ingrid Munro. Den som sparar regelbundet 
minst sex veckor får låna dubbelt så mycket och tecknar samtidigt liv- och 
sjukförsäkringar.
     Jamii Bora har vuxit starkt och har nu 72 lokalkontor över hela Kenya med 
närmare 200 000 medlemmar. Ryggraden i verksamheten är mikrofinans-
organisationen där medlemmar sparar och lånar. Dessutom bedriver 
Jamii Bora uppsökande social verksamhet där fattiga motiveras att själva 
förändra sin situation. Jamii Bora har också ett antidrogprogram. 
     För många medlemmar är utbildningsprogrammet Jamii Bora Business 
Academy viktig för deras utveckling och framtid.
      
självfinansierad verksamhet

Jamii Bora-modellen innebär att själva grundverksamheten är självfinansie-
rande genom sparande/lån. Jamii Bora är inte beroende av gåvor för sin 
mikrofinansverksamhet. Genom denna uthålliga ekonomiska modell kan 
Jamii Bora också fortsätta att växa.
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Jamii Bora 2007

Totalt sparande    �� MSEK
Totala lån   �� MSEK
Antal medlemmar  ��0 000
Antal människor som JB når  ��0 000
Geografisk spridning  hela Kenya
Antal anställda   ��0

Jamii Bora – en väg för människor att växa av egen kraft.

Hemsida: www.jamiibora.se   E-mail: office@jamiibora.se
Telefon: 0��-�0 �0 �0. Postadress: Box ����, ��� �� Uppsala

Jamii B Scandinavia Ek För 2007

Total volym eget kapital  �,� MSEK
Antal medlemmar  �� 
(�� privatpersoner och � juridiska personer)
Placerat i Jamii Bora  �,� MSEK   
Kostnader i förhållande 
till volym �� dec              0,�% 
Totalt förmedlade gåvor  �� �00 kr

Jamii B Scandinavia AB 2007

Total volym eget kapital  �� MSEK
Total volym lån   �� MSEK
Antal delägare   ��  
Placerat i Jamii Bora  �� MSEK
Procentuell ägarandel 
Jamii Bora Kenya   ��%
Kostnader i förhållande 
till volym �� dec      �%

Fullständiga årsredovisningar kan beställas 
via e-mail, post eller telefon.
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De reser sig ur askan 
– Jamii Bora ger hopp och framtidstro i Kenya

Toi Market är den stora och mest besökta marknaden i Kibera som nu byggs upp på nytt.

I början på januari 2008 var Kibera helvetet på 
jorden, och som alltid i orostider är det de fattiga 
som drabbas hårdast. När våldsamheterna efter 
presidentvalet var som värst brann det överallt i 
Kibera och många människor fick sätta livet till. 
Under och efter oroligheterna hade Jamii Bora en 
unik roll i katastrofarbetet och även i uppbyggna-
den av marknader, butiker och bostäder.
 
i kibera, ett av Nairobis många slumområden, 
bor uppemot en miljon människor på en yta av 
2,5 kvadratkilometer. Mikrofinansorganisationen 
Jamii Bora har en unik roll, här som i andra 
områden där de allra fattigaste bor. Genom ett 
grundmurat förtroende som byggts upp under 
flera år kunde Jamii Bora, som enda organisation, 
ge stöd till de fattiga under oroligheterna. 
     redan i mitten av januari fick de uppdraget 
att ansvara för distributionen av mat. Tom Di-
ongo, ansvarig för katastrofprogrammet, berättar 
att man har distribuerat 3 000 ton mat, och även 
madrasser och filtar.
  – Vårt huvudkontor har fungerat som omlast-
ningscentral för maten som kom med långtradare 
från Mombasa. Hos oss lastades allt av för att 
sedan köras ut med mindre bilar till olika områ-
den i Nairobi.
 

ny marknad

Toi Market är en stor och välkänd marknad i 
Kibera. Där fick mer än 1 700 små affärsrörelser 
sina försäljningsställen helt förstörda under upp-
loppen. Efter godkännande från myndigheterna 
har Jamii Bora nu byggt upp Toi Market, bl a med 
ekonomiskt stöd från Gates Foundation. Nu med 
högre standard och bättre planering. 

En rundvandring mellan husen som nu byggs 
i Kaputiei avslutas alltid på samma sätt: med 
plantering av träd. Visionen är en blomstrande 
stad, berättar Ingrid Munro, Jamii Boras grundare 
och ledare, som ser en tydlig symbolik. 
– Vi planterar drömmar! 
 
För en Fattig finns ingen starkare drivkraft än 
drömmen om att flytta ut ur slummen. Det är lätt 
att glädjas med familjerna – barn, vuxna, gamla 
– som med stöd från Jamii Bora och genom eget 
arbete tagit sig ur fattigdomen och nu flyttar till 
ett eget hus i den nya staden Kaputiei. Där skapas 
framtidstro och hopp!
      initiativet togs genom Jamii Bora. Ingrid, 
arkitekt som tycker om att planera, har varit med 
från första spadtaget i ett unikt projekt. 
– Jamii Bora bygger i egen regi. Det är ett välpla-
nerat totalkoncept för invånarnas och miljöns 
bästa. Vi bygger till mycket låga kostnader tack 

Andrew Obiane, kontorschef vid Kiberakontoret, 
ett av 72 Jamii Bora-kontor i Kenya, berättar att 
Toi Market kommer att ha närmare 2 500 försälj-
ningsställen. – Det ryms fler nu med den nya pla-
neringen. 
    en lokal kommitté ansvarar för marknaden. 
Varje affärsidkare tilldelas en plats som blir deras 
fasta utrymme, som de inte behöver betala någon 
hyra för. 
    – Många är redan medlemmar och nu tar de 
nya lån för att komma igång, säger Andrew, som 
är särskilt glad över tillströmningen.          
    – Vi registrerar säkert 100 nya medlemmar varje 
dag, bara på vårt kontor! 

I ett tomt stånd står några ungdomar. Andrew 
uppmanar dem att komma till kontoret och re-
gistrera sig som medlemmar, så de kan komma 
igång med försäljning och egna inkomster.
 – Vi kommer imorgon! 
     stolt vandrar Andrew genom Toi Market 
medan han hälsar på alla. Han har själv vuxit upp 
här. 
    – De ser Jamii Bora och mig som deras frälsare, 
säger Andrew när jag lämnar honom utanför hans 
kontor. Det sista jag ser är att han glatt välkomnar 
ett tiotal nya medlemmar som just kommit till 
kontoret.
                                  Lars-Olof Hellgren, mars 2008
 
 

”Det är ett välplanerat totalkoncept för invånarnas och miljöns bästa.”
 

Den nya staden Kaputiei 
– drömmen som blev sann

vare smart teknik, egen tillverkning av många 
byggmaterial, egen kompetent personal och att vi 
klarar oss utan externa stora byggbolag.
     Ingrid berättar också att huslånen kommer från 
den egna mikrofinansinstitutionen. – Medlem-
marna är sedan länge kända kunder som erbjuds 
att hyrköpa sina hus.
     de Första Familjerna flyttar in under våren 
2008. Ett och ett halvt år senare planeras staden 
vara färdigbyggd med 2 000 små bostadshus för 
cirka 10 000 invånare. I staden finns också lokaler 
för egenföretagare, torg och marknadsplatser. 
     De gemensamma anläggningarna för vatten, 
avlopp, rening och sophantering borgar för störs-
ta möjliga miljöhänsyn.        
   – Där finns också skola, dagis, kyrka, folkets 
hus, fotbollsplaner, sjukstuga, polisstation och 
annat som behövs för ett hoppfullt och säkert liv, 
avslutar Ingrid som drömt om den nya staden i 
många år. Nu är den drömmen sann!
          
 

kortFakta kaPutiei

Beräknad byggnadskostnad: 120 MSEK.
2 000 hus med en bostadsyta på 50 kvadratmeter 
för sammanlagt ca 10 000 invånare.
jamii b scandinavia är delägare i mikrofinans-
institutionen Jamii Bora Kenya Ltd och lånar ut 
pengar till bostäderna.


