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bør få lang større oppmerksomhet.
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Forord
2005 er FNs år for mikrokreditt. FN erkjenner mikrokreditt som et viktig
element i arbeidet for å nå målet om å halvere omfanget av ekstrem
fattigdom i verden innen 2015. 

Ordet «mikrokreditt» var helt ukjent inntil det ble et begrep i 1970-
årene. I virkeligheten er mikrokreditt ikke noe nytt. Det dreier seg om å
vise tillit til mennesker som ikke har annen sikkerhet å vise til enn sin
egen verdighet og vilje til å gjøre noe for å bedre egen tilværelse. Tillit,
respekt og ikke minst verdighet er sentrale stikkord for fungerende
mikrokreditt. Mikrokreditt er en rendyrket form for «hjelp til selvhjelp»
som så langt har vist seg å være effektivt. 

Mens konvensjonelle banker baserer seg på at den som har mest fra før
også kan låne mest, er det motsatt for mikrokreditt. Muhammad Yunus,
pioneren innen mikrokreditt og grunnlegger av Grameen Bank i 1976
uttaler om dette: «Konvensjonelle banker vurderer hva en låntager allerede
har av verdier, mens Grameen Bank vurderer hvilket potensiale som kan
bli utløst hos den fattige dersom vedkommende får tilgang til lån.

Tallene taler for seg selv. Tilbakebetalingsraten i den mest kjente
mikrokredittinstitusjonen i verden, Grameen Bank, er på 99 prosent. Dette
står ikke tilbake for de beste av de konvensjonelle bankerne. 

Mikrokreditt utfordrer tradisjonell bistand som ikke stiller krav til
mottagerne eller som ikke gis direkte til dem man ønsker å hjelpe.
Samtidig er mikrokreditt et verdifullt supplement til mye av den
tradisjonelle bistanden. «Mikrofinans er langt mer enn et redskap for å
generere inntekter. Ved direkte å gjøre det mulig for folk, spesielt kvinner,
å bedre sin egen situasjon, spiller mikrokreditt en nøkkelrolle i arbeidet for
å oppfylle FNs milleniumsmål», uttaler lederen for UNDP, Mark Malloch
Brown. 

Mikrokreditt har så langt fått lite oppmerksomhet i norsk debatt om
fattigdomsbekjempelse. Med denne boken håper Civita å bidra til økt
interesse og engasjement for en type effektiv bistand som fremmer
personlig ansvar, privat initiativ og ikke minst viser hvordan mennesker
vokser når de vises tillitt. 

Civita
Dag Ekelberg, nov 2005
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Vi kan utslette fattigdommen i verden
Innledning av Muhammad Yunus, Grameen Bank

Jeg ble veldig glad da jeg i april i år på Microcredit Summit i Santiago,
fikk høre om arbeidet til den norske journalisten Guri Wiggen med boken
«Fra almisser til verdighet?». Norge er et veldig sjenerøst land når det
gjelder bistandsmidler, og mikrokreditt kan bidra til å gjøre denne
bistanden mer effektiv enn noen gang.

Selv i dag er halvparten av jordens befolkning ekskludert fra å ha noe
med konvensjonelle banker å gjøre. Mikrokreditt er en velprøvd og
velfundert metode som kan bringe finansielle tjenester til de fattigste av de
fattige. Mikrokreditt fremmer entreprenørskap og setter hver enkelt fattig,
spesielt kvinner, i «førersetet i egne liv».

Grameen Bank har vært en suksess og har vokst siden den ble etablert i
1983. I dag betjener vi nærmere 5 millioner låntagere, 96 prosent av dem
er kvinner og de fleste er analfabeter. Over førti tusen av våre klienter er
tidligere tiggere. Noen av dem har knapt hatt noe med penger å gjøre og
mange er funksjonshemmede. Men, de er alle i stand til å ta vare på seg
selv dersom de får adgang til det gjennom banktjenester som de fleste av
oss tar for gitt.

Grameen Bank låner ut en halv milliard dollar i året. Hvert lån utgjør i
underkant av hundre dollar. Banken er selvfinansiert og tjener penger.
Tilbakebetalingsraten er 99 prosent.

Det er viktig å øke omfanget av mikrokreditt. Verdensbanken allokerer i
underkant av 1 prosent av sin portefølje til mikrokreditt. Det tallet bør
økes til minst 3 prosent. Etableringen av større fond som PKSF i
Bangladesh, er en god løsning for å fremme mikrokreditt. Opprettelse av
garantifond er en annen god mulighet.

Den beste løsningen er å fremme etableringer av en helt ny type banker
– mikrofinansbanker – gjennom å lage det nødvendige juridiske
rammeverket for slike finansinstitusjoner.

Mikrokreditt er et pålitelig redskap for å fjerne fattigdom. For å oppnå
dette målet må bistandsorganisasjoner som Verdensbanken, FN, NORAD
og private organisasjoner, så vel som enkeltindivider, gi sin støtte til
mikrokreditt. Fattigdommen i verden kan bli fullstendig utslettet gjennom
programmer som Grameen Bank, som gir de aller fattigste tilgang til
grunnleggende finansielle tjenester.

6
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Forfatterens innledning
Fattigdomsbekjempelse er mer enn en utopi. Det finnes effektive
virkemidler for å bekjempe fattigdom. Et virkemiddel er mikrokreditt, som
denne boken skal gi et innblikk i.

Hva er mikrokreditt? 
Mikrokreditt er betegnelsen på en global aktivitet uten bistandspolitisk
eierskap, som gir små lån til fattige. Mikrofinansinstitusjoner over hele
verden arbeider nå med å gi kreditt til fattige, på de fattiges premisser.
Mikrokreditt skal være med på å halvere fattigdommen de kommende 10 år.

Mikrokredittkampanjen har skutt fart, og får stadig mer oppmerksomhet.
Også den offentlige bistandsverden begynner å vise interesse for
mikrokreditt, men mikrokreditt utgjør fremdeles bare en minimal del av
deres virksomhet. Vi har kommet fram til at Norge bruker ca 80 millioner
kroner på mikrokreditt. Dette tilsvarer ca. 0.5 prosent av de offisielle
bistandspengene, når den totale summen av offisiell bistand er 17
milliarder kroner. Det er knapt en halv prosent av det totale forbruket av
norske bistandspenger. En svært beskjeden sum, sammenlignet med den
globale mikrokredittkampanjens ambisjoner.

Den verdensomspennende kampanjen for mikrokreditt vil gjøre lån
tilgjengelig for så mange som mulig. Daglig får mange tusen fattige nye
lån på den sørlige halvkule. 
Det første målet er å gi 100 millioner av de fattigste familiene i verden
mikrokreditt innen utgangen av 2005. Denne målsettingen ble undertegnet
av tusenvis av deltakere under det første toppmøtet for mikrokreditt i
Washington i 1997.1 Den store målsettingen er å delta i kampen om å
halvere verdens fattigdom innen 2015, som er det første av FNs åtte
millenniumsmål. Siden begynnelsen av kampanjen i 1997 har man etter
hvert fått utviklet kostnadseffektive redskap for å måle fattigdom, og nå er
landsbybeboere i mange fattige land selv med på å kartlegge
fattigdomsnivået i hver familie. Dette er et viktig utgangspunkt for
kampanjen. De som utgjør spydspissen i kampanjen tror ikke at statlig
bistand og veldedighet kan løse fattigdomsproblemet, eller at
bistandsbyråkratiene er i stand til å finne noen løsning. De hevder at
mikrokredittrevolusjonen krever nye tankemønstre og, ikke minst, ny innsats.

7

1 (Estado de la Campaña de la Cumbre de Microcrédito, Sam Daley-Harris, Informe 2004)
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Begrepet mikrofinans omfatter alt av finansiell service for folk med lav
inntekt. Mikrokreditt, som her vil bli omtalt, er en del av hele konseptet
mikrofinans, og er teknisk sett bare små lån, eventuelt med sparing.
Låntakerne bruker lånene til å skaffe seg en inntekt gjennom egen
aktivitet. Det første lånet er ofte grunnlaget for et levebrød. Det er hjelp til
selvhjelp, i ordets rette forstand.

Jeg har observert en pågående debatt om mikrofinans innen internasjonale
universitets- og bistandsmiljøer. Spørsmål som blir belyst er: 
a) Er dette en god løsning for fattige?
b) Når mikrokreditt fram til de fattigste? 
c) Er effekten av mikrokreditt målbar? 
d) Kan mikrokreditt endre fattigdomsmønstre? 
e) Kan mikrofinans påvirke økonomien på makronivå?

Min ambisjon er at leseren selv skal danne seg et inntrykk og gjøre seg
opp noen meninger underveis. Mikrokreditt er fremdeles et ganske nytt
konsept, som en del betrakter med skepsis. Noen frykter at mikrokreditt
kan bli målet i seg selv, i stedet for å være et middel til å redusere
fattigdom: «Magien med mikrofinans og dens løfter om selvfinansiering –
samtidig som man bygger opp økonomisk kapasitet fra grasrota – er langt
mer forførende enn den komplekse analysen av undersektorer, vitalisering
av infrastruktur og teknisk støtte til forretningsvirksomhet. Med vekst av
en internasjonal mikrofinansindustri og med tilgang til betydelige
ressurser, kan mikrofinans alt for lett bli målet i seg selv.»2 «Det er ingen
konsensus om i hvilken grad, hvordan og når fattigdom kan reduseres
gjennom mikrofinans.»3

Men: det finnes heller ingen konsensus om hvorvidt offentlig bistand
har redusert fattigdom i verden. Nyere forskning kan faktisk vise til det
motsatte. Utviklingsarbeid er en arena hvor man stadig har en lekse å lære.
Mikrokreditt har et lite forsprang i læringsprosessen fordi resultatene av
disse lånene kan måles. Kampanjen for mikrokreditt har jobbet lenge med
å utvikle måleverktøy for å registrere fattigdom, hvordan mikrokreditt
påvirker levestandarden for låntakerne og hvordan familiene krysser
fattigdomsgrensen. Det finnes naturlig skepsis også blant fattige, og
mange eksempler finnes på de som ikke greier tilbakebetalingen av lånet.

8

2 (Byond Micro Credit. Putting development back into Micro-Finance, Fisher/Sriram 2002)
3 (Questioning the Conventional Wisdom, Hege Gulli, 1998).
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Det kan skyldes feilslåtte planer, uforutsett sykdom, ulykker og annet.
Mikrokreditt er ingen «vidundermedisin», men de fleste som velger det har
utbytte av det. I vurderingen av konseptet mikrokreditt kan vi velge: Skal
vi fokusere på de fem prosentene som mislykkes, eller skal vi konsentrere
oss om de resterende 95 prosent som faktisk får det til? 

Et liv i fattigdom er en evig kamp for å få de grunnleggende behov
dekket. Uten fast eiendom eller oppspart kapital å vise til er ikke de fattige
kredittverdige i vanlige banker. Det er bare 20-30 prosent av befolkningen
i fattige land som har tilgang til lån i konvensjonelle banker, noe som
forhindrer flertallet av befolkningen økonomisk framgang. Mikrokreditt er
da også kommet for å bli, delvis på grunn av dette faktum. I boken
«Beyond Micro Credit» – en litt kritisk studie av mikrokreditt – nevnes
blant konklusjonene at «...de fleste fattige foretrekker å være
lønnsmottagere, fremfor risikoen det innebærer å drive for seg selv».4 En
ganske opplagt konklusjon, men hva så? De fleste fattige tar ikke
mikrokreditt fordi de «mangler utfordringer». De gjør det av ren
nødvendighet, fordi det ikke er betalte jobber å få – de trenger penger til å
komme seg ut av en gitt livssituasjon. Det er lånet som gir dem en
mulighet til å komme videre: Skaffe seg en inntekt, få barna i skolen,
bygge seg et hus – kort sagt å skape et bedre liv.

For å analysere mikrokreditt som fenomen, er arbeidsløshet en viktig
faktor. Andre viktige elementer å vurdere er sosiale, økonomiske og
kulturelle samfunnsstrukturer i fattige land, gjerne sammenlignet med det
trygge Europa. I store trekk må fattige folk klare seg selv – de har få eller
ingen økonomiske velferdsordninger fra staten. En av årsakene til at
mikrokreditt har møtt motbør eller likegyldighet i den rike verden, er
mangel på kunnskap om hvordan den fattige verden fungerer. Men når
man ser de positive resultatene av mikrokreditt, får dette synergieffekter.
Ikke minst fordi det mobiliserer store krefter og tro på at situasjonen kan
bedres i verden. Denne boken har en positiv tilnærming til mikrokreditt
som metode til fattigdomsbekjempelse. Akademiske avhandlinger,
tekniske veiledere og dybdestudium innen mikrokreditt finnes det mange
av på engelsk. (Se bokliste bak). De fleste av disse henvender seg til et
segment akademikere innen fagområdene utviklingsstudier, management,
eller økonomi, og til praktiserende innen mikrofinansorganisasjoner. Det
som kommer i det følgende er forenklet og tilrettelagt for nye interesserte. 

9

4 (Beyond Micro Credit, Fisher/Siriam, 2002 s. )
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KAPITTEL 1

Mikrokreditt, en vei ut av fattigdommen?

En av de mange pådriverne i den globale mikrokredittkampanjen er
økonomiprofessoren Muhammad Yunus fra Bangladesh. Han mottok The
Economist’s Innovation Award i 2004, i kategorien «Social and Economic
Innovation» for sitt arbeid med utviklingen av mikrokreditt. Yunus er
derfor en naturlig referanse, selv om mikrokreditt i verden har kommet
langt siden han startet. Interessen for mikrokreditt blir stadig større, og er i
en kontinuerlig utvikling.

Muhammad Yunus skapte den første banken for fattige, Grameen Bank,
på 1980-tallet. Mikrofinans har siden da utviklet seg til et begrep. Selv om
mikrofinans altså er ganske nytt, kan man trekke historiske linjer til
beslektede fenomener allerede på 1700-tallet, der det var særlig utbredt i
Irland og Tyskland. Her utviklet det seg senere til sparekasser,
kredittkasser og sparebanker slik det også var i Norge. Kapitalen ble delvis
bygd opp av kundenes sparing, i en tid da bankene ikke fløt over av
kapital og fattigdommen var stor.

Vi tar her Yunus som utgangspunkt, da han er blitt en av
mikrokredittbevegelsens viktigste referanser og pådrivere. Utgangspunktet
hans er at det ikke er mangel på evner som gjør folk fattige. Fattigdom er
ikke skapt av de fattige selv, men av institusjonene og politikken som er
rundt. «Veldedighet er ikke svaret, det hjelper bare fattigdom til å fortsette.
Det skaper avhengighet og tar vekk individets initiativ til å bryte gjennom
muren av fattigdom. Forløsning av energi og kreativitet i hvert menneske

10
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er svaret på fattigsdomsspørsmålet».5 Hans filosofi og tanker rundt banken
kommer under mellomtittelen Grameen Bank, som blir nærmere belyst i
dette kapitlet. 

FNs tusenårsmål nummer én er å halvere den globale fattigdommen
innen 2015. Det vil mange mennesker og organisasjoner i verden være
med på, men med forskjellige metoder. Det ble særlig synlig i løpet av
sommeren 2005, da massebevegelser som «Make Poverty History» og de
store Live 8 konsertene bidro til å legge press på G8-landene.

Mikrokredittbevegelsen mener idealismen må kombineres med praktisk
sans dersom man vil oppnå resultater. Veldedighet blir derfor en altfor
«usikker bedrift» når man skal bygge en bedre framtid i fattige land. Noen tar
fullstendig avstand fra den rådende bistandspolitikken som blir ført at av
donorlandene. Stadig flere mener verdiskaping er grunnleggende for å
komme seg ut av fattigdom både på mikro- og makronivå. Å legge
forholdene til rette for nettopp verdiskaping må anses som en
hovedutfordring for både rike og fattige land i årene som kommer.

FNs internasjonale år for mikrokreditt
2005 er FNs internasjonale år for mikrokreditt. Stadig flere ønsker å lære
om hvordan de fattige kan forbedre livet sitt med små banklån og enkel
opplæring i personlig økonomi. «I dag går ikke grensene mellom nasjoner,
men mellom de mektige og de maktesløse, de frie og de trellbundne, de
privilegerte og de underdanige.» – FNs generalsekretær Kofi Annan.

I verden i dag er det cirka fire milliarder mennesker som lever på
mindre enn to dollar per dag, og 1.2 milliarder mennesker på mindre en én
dollar om dagen. Denne siste gruppen definerer vi som ekstremt fattige.
Majoriteten av disse er kvinner og barn. De utgjør bunnen av pyramiden.6

Hvis alle verdens fattige utgjør cirka fire milliarder av det totale antallet
mennesker – på godt over seks milliarder, utgjør det rundt to tredjedeler av
jordas befolkning. Med andre ord er det store flertallet på jorda fattige.
FNs målsetting er å halvere antallet av de aller fattigste innen 2015.
Mikrokredittkampanjens langsiktige mål – langt etter 2015 – er å redusere
fattigdom til et minimum, og helst utrydde fattigdom helt.
Viktigheten av å nå de aller fattigste først ser man ved at en familie i Asia

11

5 (Grameen Communications, 2005) 
6 (The Fortune at the Bottom of the Pyramid, C.K.Prahalad, Wharton School Publishing, 2005).

12840 Fra almisser NY  18-11-05  09:50  Side 11



eller i Afrika sør for Sahara, som lever på tre dollar per dag, per hode,
faktisk får gitt barna skolegang, de har tilgang til helsevesenet og de får
dekket grunnleggende behov for næringstilførsel. De fattigste, som lever på
mindre enn én dollar per dag har ikke disse mulighetene. Noen kan betegne
dette som en akademisk debatt og at skillelinjene er tynne, men det er den
ikke for de 1.2 milliarder som lever med mindre enn én dollar per dag og
ikke har noen videre muligheter.7

Det finnes flere økonomiske virkemidler på makroøkonomisk nivå som
bør tas i bruk for å oppnå FNs målsetting, da ingen ting tilsier at kampen
mot fattigdom kan lykkes med den bistandspolitikken som føres i dag.
Mikrokreditt bør anses som ett av redskapene til fattigdomsredusering –
uavhengig av offisiell utviklingshjelp – som kan taes i bruk. 

Årsakene til fattigdom er et tema for seg. Det som ofte blir nevnt er en
blanding av ytre årsaker og personlige eller familietilknyttede årsaker:
Tørke, dårlig innhøsting, sykdom, pengetap, gjeldsbyrde, naturkatastrofer,
dødsfall i familien, uforutsette utgifter, tap av inntekt og så videre. Alle
virkemidler og metoder som kan redusere risiko og økonomisk sårbarhet
kan være med på å redusere fattigdom, forklarer Oxfams utviklingsguide.
Mer kontroversielt blir det når vi begynner å se på de dypereliggende,
strukturelle årsakene til fattigdom: Politisk styresett, kulturelle og politiske
tradisjoner, gjeldsbyrder og feilrettet bistand. Dette vil bli nærmere belyst i
kapittel 3.

Hvis vi skal oppfatte fattigdom som lavt årlig inntektsnivå per hushold,
må fattigdomsredusering være å øke gjennomsnittlige inntektsnivå.
Dersom et bestemt nivå av årlig inntekt per hode blir brukt til å måle
fattigdom, kan dermed fattigdomsredusering måles ved å telle antall
mennesker som krysser fattigdomsgrensen, og kommer seg ut av
fattigdommen. Finansiell service som har som målsetting å få folk i stand
til å gjøre dette, fokuserer spesielt på kreditt for små forretninger, inkludert
jordbruksproduksjon.8

Tusenårsmålene er retningsgivende for det internasjonale arbeidet med å
bekjempe fattigdommen. I det framtidige arbeidet med dette er det
nødvendig med et globalt partnerskap, der både industriland og
utviklingsland forbedrer og forandrer sin politikk. 

12

7 (Estado de Campaña de Microcrédito, Innforme 2004, Sam Daley-Harris)
8 (Microfinance and Poverty reduction/Current debates in microfinance, Susan Johnson and Ben Rogaly,

Oxfam  Development guidelines, 1997, s. 10)
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Da FNs generalforsamling gjorde 2005 til det internasjonale året for
mikrokreditt, ble samtidig alle regjeringer, hele FN- systemet, Non
Governmental Organizations (heretter kalt NGOer) også kalt frivillige og
private organisasjoner, samt andre deler av det sivile samfunn, media og
den private sektoren invitert til å hjelpe til med å fremme profilen og
bygge opp mikrofinansieringsinstitusjoner. Slik kan mikrokreditt spille en
stor rolle i langsiktige og globale strategier for å oppnå tusenårsmålene til
FN.

Under toppmøtet for mikrokreditt i Washington i februar 1997, ble det
vedtatt å jobbe for at 100 millioner av verdens fattigste familier, spesielt
kvinnene i disse familiene, skulle motta 
mikrokreditt som hjelp til å skaffe seg en inntektsgivende aktivitet innen
slutten av 2005.
Det er nå godt dokumentert at mikrofinansiering har en direkte
innvirkning på husholdningene. Mikrofinans er ansett som et av de mest
dynamiske områder innen utvikling, og vi ser at det kan stoppe fattigdom
ved å gi økonomisk stabilitet i en familieenhet. Det gir kvinner mulighet
til å forbedre sitt eget liv og til å gi sine barn skolegang og bedre helse. De
mest grensesprengende prosjektene gir mikrokreditt til de aller svakeste i
samfunnet: tiggere, handikappede og barn som må forsørge seg selv. I
Dhaka i Bangladesh er det rundt 4.5 millioner gatebarn, og tallet øker, da
stadig flere kommer flyttende fra landsbygda til byene. Mikrokreditt i
Bangladesh er tilgjengelig for barn over 16 år.9

Grameen Bank gir de aller minste lånene til tiggere. Banken vet at
tigging er siste utvei for å overleve, dersom hun eller han ikke vil bli
kriminell. Blant tiggere er det blinde, handikappede, og eldre med dårlig
helse. De får rentefrie lån, som kan betales tilbake på lang sikt. Et billig
teppe, et mosquitonett, eller en paraply blir med stolthet tatt vare på,
dersom det er kjøpt og betalt med egne penger. Tiggere blir oppfordret til å
selge noe ved siden av å tigge. Banken ønsker å hjelpe tiggere til å finne
en bedre måte å overleve på.

Mikrokreditt de siste 10 årene
Går vi tilbake til 1995 var mikrofinans begynt å bli en voksende industri,
og resultatene av små lån begynte å bli synlige. Gjennom en første

13

9 (Se Children and Finance, study by Plan International, Bangladesh, april, 2004).
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opptelling av bærekraftig bankvirksomhet for fattige i 1995, kom man
frem til at det var rundt 1000 institusjoner som hadde finansiell service for
minst 1000 låntakere hver, og som samtidig hadde operert i over tre år.
Flere enn 13 millioner individer og grupper hadde den gang fått tilgang til
lån. Rundt 200 av disse institusjonene svarte på spørreskjemaer om drift
og aktiviteter. Funnene var blant andre at regnskapsføring og rapportering
om aktivitetene varierte veldig fra institusjon til institusjon. I mange
tilfeller fant man en total mangel på oversikt og tilgang til data. Dette var
tydeligst blant NGOer, som gir de minste lånene, og yter mer sosial
service enn sparebanker og kredittinstitusjoner. Det tydeliggjorde behovet
for en forbedret finansiell rapportering og innføring av en standardpraksis
på hvordan dette skal gjøres.10 Arbeidet med en forbedret aksjonsplan er
iverksatt, og fortsatt opptelling for antall låntakere pågår. Tallene vil
framover endres fra måned til måned. Fram til 30. desember i 2003, hadde
2 931 mikrokredittinstitusjoner rapportert at de har gitt lån til 80 868 343
klienter. Av disse var 54 785 433 blant de fattigste da de mottok sitt første
lån. Av disse fattige klientene er 82.5 prosent kvinner. Over sju hundre av
institusjonene viste til en aksjonsplan for 2004, med detaljert forklaring på
hvordan de skulle avansere og få flere klienter.11 Disse tallene ble
presentert på toppmøtet for Mikrokreditt i Santiago, Chile, i april 2005.
Dette var en oppsummering av situasjonen på verdensbasis og en impuls
til fortsettelsen av mikrokredittkampanjen. Konklusjonene var at
kampanjen krever større mobilisering: Mer kapital må inn i
mikrofinansinstitusjonene og effektiviseringen av disse må fortsette. Den
endelige opptellingen av resultatene i 2005 vil offentliggjøres i Halifax i
Canada i november 2006. 

Det finnes mye erfaring og kunnskap om mikrokreditt i mange land,
spesielt der det har fungert over tid. Asia er der mikrokreditt vokser
raskest, men også i Afrika skjer det en positiv utvikling, selv om det har
stagnert i enkelte land. Mikrofinansinstitusjoner profesjonaliseres, og man ser
forbedret lovgivning i eksempelvis Uganda. I Midt-Østen er veksten av
mikrokreditt betydelig, i Øst- Europa er mikrokreditt blitt en viss erstatning
for manglende banksystemer, mens Latin-Amerika har solid erfaring, og gode
institusjoner. Mikrokreditt er også blitt populært i USA, hvor fattige
arbeidsledige får en ny mulighet. Det samme har begynt å skje i Europa. 

14

10 (The Microfinanance Handbook, Joanna Ledgerwood, WB, 1999, s. 3)
11 (Microcredit Summit Campaign, Estado de la Campaña de Microcrédito. Informe 2004, Sam Daley Harris).
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Mikrokreditt bør vurderes i et menneskelig, globalt og langsiktig
perspektiv, som et alternativ til offentlig bistand. Mikrofinans trenger ikke
politisk eller bistandspolitisk styring. Man kan med fordel tenke bank for
fattige, ikke bistand. Mikrokredittinstitusjoner bør derfor bli så uavhengige
som mulig fra offentlige midler, for å sikre kontinuitet av aktivitetene.
Gjennom mikrokreditt ser man hva kapital kan gjøre for mennesker på
bunnen av samfunnets pyramide. 

Rundt 7000 organisasjoner på kloden jobber per i dag med
mikrofinansiering. Professor Muhammad Yunus fra Bangladesh har blitt
en «veiviser» til fattigdomsredusering gjennom mikrokreditt. Det er stadig
flere som deler hans visjoner om hvordan man kan redusere fattigdommen
maksimalt i framtiden. Selv mener Yunus det kan være mulig å utrydde
fattigdom fullt og helt. Han var den første som startet en bank for fattige
på 80-tallet. Grameen Bank har vokst seg stor og blitt den største banken i
verden for fattige, og Grameen-modellen har blitt kjent og brukes nå i en
rekke andre land og verdensdeler. Selv om det finnes mange andre solide
mikrofinansbanker, mikrokredittinstitusjoner og organisasjoner i de fleste
landene hvor mikrokreditt har blitt akseptert, er det Grameen som blir
brukt som studieobjekt her. Dette fordi vi vet at banken så langt er en
respektert institusjon og en suksesshistorie. De andre har kommet til etter
hvert, selv om flere hevder å ha blitt tekniske og skoleringsmessige
forbedringer av Grameen-modellen. 

Muhammad Yunus er en karismatisk og annerledes professor i økonomi,
og en ettertraktet foredragsholder på universiteter over hele verden. Han
har mottatt en rekke utnevnelser og priser de siste tjue årene. Prisene og
utnevnelsene er fra teknologiske institutter, et utall universiteter i fattige
og rike land, «Ghandi Peace Prize» fra India, samt utmerkelser fra flere
internasjonale organisasjoner. Han fikk «Aga Khan Award» for Arkitektur
i Sveits i 1989, for å ha designet et program for husbygging for fattige.
Hvert hus kunne bygges til 300 dollar, med låneordninger fra Grameen
Bank. I 2004 fikk han «Nikkei Asia Prize for Regional Growth» og «The
Economist Innovation Award» innen kategorien «Social and Economic
Innovation»12 Han er ansett som en av Asias 25 mest innflytelsesrike
personer og er flittig brukt i internasjonale fora på grunn av sin kunnskap
og grensesprengende visjoner om fattigdomsredusering med mikrokreditt.

15

12 www.grameen-info.org/bank/Listofawards.html
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Grameen, en bank for de fattigste

Yunus livsverk er Grameen Bank i Bangladesh, en institusjon som aktivt
utøver mikrokreditt-filosofien. Forprosjektet startet i 1976 som et aksjons-
og forskningsprosjekt, med noen få fattige kvinnelige håndverkere i en
liten landsby. Det ble til en formell bank i 1983 og er nå verdens største
bank for fattige. Banken har i starten av 2005 lånt penger til 4.48 millioner
låntakere, der kvinner utgjør 96 prosent. Grameen har avdelinger på
landsbygda, der banken aktivt oppsøker sine kunder. Ordet Grameen
kommer fra ordet gram og betyr «fra provinsen» eller «fra landsbygda».13

Banken jobber eksklusivt for fattige låntakere, som gjennom sine
innskudd eier 94 prosent av banken. De resterende seks prosent eies av
regjeringen i Bangladesh. Grameen har vist at bankvirksomhet for fattige
er en sosialt ansvarlig investering, som også er forretningsmessig
bærekraftig. Sparing til livsforsikring og pensjonsfond begynner nå å bli
vanlig blant låntakerne. Banken krever ingen økonomisk eller materiell
garanti fra låntakerne for mikrolån, men hver låntaker bør tilhøre en
medlemsgruppe på minst fem. Tilbakebetaling er likevel et individuelt
ansvar.14 Banken har gått med finansielt overskudd, med unntak av tre år,
siden den startet i 1983. Oppstartsåret var vanskelig, og 1991 og 1992 var
problematiske på grunn av en massiv rehabilitering til bankens
medlemmer etter at en ødeleggende syklon herjet Bangladesh i april 1991.
Syklonen drepte 150.000 mennesker og hundretusener av låntakere ble
skadelidende. De mistet alt de eide, og greide derfor ikke å betale tilbake
sine lån.

Banken har etter hvert blitt finansielt selvgående. Den har et
kommersielt rentenivå, som følger det lokale pengemarkedet i Bangladesh.
Renten ligger på 20–22 prosent for inntektsgivende lån, 8 prosent for
husbanklån, 5 prosent på studielån, og null rente for tiggere.
Det er en høy rente, men de administrative omkostningene ved å gi så
mange og små lån, i snitt rundt 100 dollar, er høy. Det koster like mye i
administrasjon å gi 100 dollar som 10.000 dollar. Det gjelder alle
mikrofinansinstitusjoner i fattige land. Banken er imidlertid basert på en
annerledes filosofi. Yunus sier mikrokreditt handler mer om mennesker
enn om penger. 

16

13 Banker for the Poor, Muhammad Yunus, 2003)
14 Grameen at a Glance, Muhammad Yunus, nov, 2004
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Det handler om å stole på mennesker. Det er å gi folk en mulighet ved å
verdsette deres evner og stole på at de har evner, selv om de er fattige.
Kreditt betyr å stole på, gi noen «credit». I Grameen Bank får man kreditt for
noe annet enn materielle verdier. Til å begynne med hadde mange
motforestillinger mot Yunus’ ide. Argumentene han møtte var blant annet at
75 prosent av befolkningen ikke kunne lese og skrive. Hvordan kunne de da
være i stand til å ta opp lån, når de ikke en gang kunne fylle i et skjema? 

Grameen-filosofien utfordrer konvensjonelle og tradisjonelle tenkemåter
innen økonomi, politikk og bistand, der fattige klassifiseres som «ikke
kredittverdige», og uten evne til tilbakebetaling. Dette ekskluderende
banksystemet finnes i alle land. Grameen Bank går derimot ut i fra at alle
fattige har menneskelige ressurser og et potensial til å skape noe selv,
dersom de ikke er mentalt handikappet eller er alvorlig fysisk reduserte
grunnet sykdom. Bankens metodikk er nesten det motsatte av
konvensjonelle bankers metodikk. Grovt sagt baserer de konvensjonelle
bankene seg på prinsippet om at jo mer du har, desto mer får du. Med
andre ord, dersom du har lite eller ingen ting, får du ingen ting. Dermed er
mer enn halvparten av jordas befolkning utestengt fra finansiell service fra
vanlige banker. Grameen-systemet krever ikke sikkerhet, og mener lån
burde være en menneskerett. Derfor gir Grameen de som har minst høyest
prioritet. Banken vurderer aldri personen ut i fra materiell eiendom, men
ut i fra hans/hennes potensial.15 Det er heller ingen legale instrumenter
mellom banken og låntakeren. Manglende tilbakebetaling kan ikke føre til
rettssak, det er ingen ekstern intervensjon mellom banken og kunden. I
tilfeller der klienten har problemer, gir banken kunden støtte for å komme
gjennom en kritisk fase. Der konvensjonelle banker gjerne fokuserer på
menn, prioriterer Grameen kvinner, som utgjør hele 96 prosent av bankens
låntakere. 

Muhammad Yunus ønske fra starten av, var å hjelpe fattige til å overleve
på eget arbeid, og at de skulle få et mer rettferdig utbytte av sin
arbeidsinnsats. Han kom på tanken om å starte en bank for fattige allerede
i 1976, da han lånte ut 27 dollar fra egen lomme til 42 håndverkere i en
liten landsby. Han var ansvarlig professor for studier innen økonomi og
finans ved Chittagong Universitet i Bangladesh, da han i 1974 opplevde en
personlig krise under hungersnøden i landet. Han ble rystet over å være

17

15 Grameen-info april, 2005.
16 One World One People for Peace, 2005, Paul Sinclear
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vitne til en så intens fattigdom, og kom til å spørre seg selv: «Hva var
vitsen med alle de fine økonomiske teoriene når folk rundt meg dør av
sult?» Han dro til landsbyen Jobra for å lære. Her møtte han den fattige og
enslige moren Sofía Begum, som jobbet med å lage bambusstoler.16

(Denne opplevelsen har Muhammad Yunus brukt i mange sammenhenger
for å vise hvordan han fikk satt i gang en prosess.)
«Eier du bambusen» spør han henne.
«Ja»
«Hvordan får du tak i den?»
«Jeg kjøper den»
«Hvor mye koster den deg?»
«5 taka» (22 cents av en dollar)
«Har du 5 taka?»
«Nei, jeg låner det fra Paikars»
«Mellommenn? Hva er din avtale med dem?»
«Jeg må selge mine bambusstoler tilbake til dem på slutten av dagen for å
betale tilbake lånet mitt. Det som blir igjen, er min fortjeneste.»
«Hvor mye selger du den for?»
«Fem taka og 50 paisa»
«Så du får 50 paisa i profitt?»
Hun nikker. Det ble en profitt på 2 cents av en dollar.
«Kunne du låne cash og kjøpe ditt eget råmateriale?»
«Jo, men utlåneren vil ha tilbake så mye. Folk som starter med dem, blir
bare fattigere.»
«Hvor mye tar utlåneren av penger?»
«Det kommer litt an på hvem. Noen ganger skal de ha 10 prosent per uke.
Jeg har en nabo som betaler 10 prosent per dag»
«Alt du tjener på disse flotte bambusstolene er altså 50 paisa?»
«Ja.»

Professoren så på Sofia mens hun jobbet videre, nå ville hun ikke miste
mer tid, hendene hennes hadde jobbet slik hver dag, i måneder og år. Han
hadde aldri hørt om noen som måtte lide så mye fordi hun manglet 22
cents av en dollar. Professoren tenkte at Sofias slavelignende status aldri
ville endres, dersom hun ikke kunne få fem taka til å starte med. En kreditt
kunne gi henne disse pengene. Hun kunne etterpå selge produktet sitt på et
åpent marked og få igjen mye mer. Neste dag hadde han laget en liste over
hvor mange i Jobra som, i likhet med Sofia, lånte penger fra forselgerne og

18
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på denne måten gikk glipp av å tjene mer på fruktene av sitt arbeid. Det
ble førtito mennesker som totalt hadde lånt 856 taka (mindre enn 27
dollar). «All denne tragedien i førtito familier på grunn av mangelen på 27
dollar!» 

Han lånte personlig ut 27 dollar til dem, og sa de kunne betale tilbake
når de fikk råd til det. I de kommende ukene tenkte han mye på dette og
kom frem til at man måtte finne en institusjonell løsning.17 Det fant han, i
samarbeid med sine kolleger. Resultatet ble Grameen Bank, som i dag har
over 15.000 ansatte. Banken hadde 1.375 avdelinger og jobber i 48 954
landsbyer i 2003. Banken passerte i starten av 2005 4.5 milliarder dollar i
lån til fattige. Hundre prosent av fondene som er utlånt, kommer fra
sparing og innskudd. Grameen har i dag ingen behov for donorpenger eller
lån fra interne eller eksterne kilder. (I 1995 bestemte banken seg for ikke å
be om mer donorstøtte, og det siste mottaket av slike fond ble gjort i
199818). Banker og mikrokredittinstitusjoner behøver ofte donorstøtte som
«injeksjon» for å vokse og nå ut til flere, en utfordring mange står overfor
i dag. Det fikk Grameen gjennom flere år i oppstartsfasen, men som vi ser
forsvinner dette behovet etter hvert. Mikrokreditt er selvfinansierende i
løpet av noen år. Mikrofinansinstitusjoner (MFIer) som har fungert i tre år,
er som regel økonomisk bærekraftige.

Modellen Grameen bruker er gruppelån og sparing. Vanligvis er det en
selvvalgt gruppe på fem, der kvinner og menn er i forskjellige grupper.
Deltakerne i gruppen skal ha en lignende økonomisk bakgrunn, og
gruppen er ansvarlig dersom et av medlemmene ikke greier
tilbakebetaling. Hver gang det blir gitt lån, må fem prosent gå til et
gruppefond. Mellom fem og åtte lånegrupper blir til et «utviklingssenter»
ledet av en ansvarlig og en sekretær, med assistanse fra en ansatt i
Grameen bank.19

Det er ikke vanskelig, ifølge Muhammad Yunus : «Lån de fattige penger
i en størrelsesorden som passer dem, lær dem noen få sunne finansielle
prinsipper, og de vil klare seg selv.» Tilbakebetalingsraten er på 98.85
prosent. Rundt 51 prosent av låntakerne i Grameen har kommet seg ut av
fattigdommen, etter Grameens fattigdoms-kriterier på landsbygda i
Bangladesh. Kriteriene banken stiller for å vurdere om personen eller

19

17 (Paul Sinclear, 2005) 
18 Banker to the Poor, Muhammad Yunus, 2003.
19 Microfinance and Poverty Reduction, Oxfam development guidlines, 1997
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familien har krysset fattigdomsgrensa er: Vanntette hus, toalett, rent
drikkevann, muligheten til å betale tilbake åtte dollar i uka i lån, familiens
barn skal gå på skole, hver husholdning spiser minst tre måltider per dag,
og familien skal ha råd til å gå til legeundersøkelse på jevnlig basis.20 Ut
fra dette tallet kan man gjette at det tar tid å komme seg fra ytterste
fattigdom til en brukbar levestandard. Banken har fleksible lån, og en exit-
løsning dersom lånet blir en byrde. Det er ingen som skal føle seg skyldig
om man ikke kan opprettholde lånet, ifølge bankens filosofi. 
Det er ikke bare fattige i Bangladesh som får utbytte av Grameens filosofi
og praksis. Nå finnes det rundt 250 institusjoner i nesten 100 land som
opererer med mikrokreditt-program basert på Grameens metodikk. Vi ser
nå at mikrokreditt, basert på Grameen-filosofien, er et veldig effektivt
redskap til å gi fattige, spesielt kvinner, mer kontroll over sitt eget liv, i
alle kulturer og økonomiske systemer.21

Mikrokreditt-konseptet praktiseres generelt med startpenger fra
forskjellige kilder. Det er mange private, frivillige og ikke-statlige
bistandsorganisasjoner som står bak og samler inn penger til disse
fondene, ved siden av noe statlige bistandsmidler. NGOer samarbeider
med Mikrofinansinstitusjoner (MFI) i utviklingsland, eller tar rollen selv
og etablerer en MFI. Debatter foregår nå i mikrokredittbevegelsen om
hvordan disse fondene kan bli større, mer effektive, og nå flere låntakere.
Bevegelsen har store ambisjoner, og mikrofinansinstitusjonene og bankene
for fattige profesjonaliseres raskt. 

Mikrokreditt har lenge interessert de ledende NGOene som driver
mikrokredittprogrammer i verden. Mange NGOer har kommet til det
stadiet hvor de vurderer å konvertere seg selv til formelle finansielle
institusjoner, dersom lovverket i landene de opererer tillater det. Det mest
kritiske punktet for NGOene er å finne pengene de skal låne ut til de
fattige. De eksisterende mikrokredittprogrammene forblir derfor ganske
små og de kan få problemer med å ekspandere sin virksomhet på grunn av
manglende fond, selv om de etter hvert blir bærekraftige. En stor del av
låntakerne i dag får mikrokreditt gjennom NGOer, gjennom 
låne- og sparegrupper. Det er grunnen til at NGOer blir så sentrale når
man snakker om mikrokreditt generelt.22 Også flere norske frivillige

20

20 Banker to the Poor, Muhammad Yunus, 2003.
21 (Se eksempelvis Fundación Grameen, Mendoza i Argentina. www.grameenmendoza.org.ar).
22 (Expanding Microcredit – Outreach to Reach the Millenium Goal – Some Issues for Attention – presented

at the International Seminar on Attacking Poverty with Microcredit, 2003, Muhammad Yunus)
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organisasjoner (NGOer) har opparbeidet seg erfaring med mikrokreditt til
fattige. Disse organisasjonenes erfaringer blir belyst i neste kapittel:
Mikrokreditt fra norske aktører.

Grameen er i en særstilling fordi den går med overskudd og er en del av
den formelle finansielle strukturen. Den opprinnelige institusjonen ble en
formell bank ved at en spesiell lov ble fremmet i parlamentet i
Bangladesh. Dette ga Grameen vekstmuligheter, men dessverre setter
lovverkene i mange land fortsatt begrensninger for hvordan en
mikrofinansinstitusjon får fungere og utvikle seg. 
Effekten av mikrokredittlån kan måles systematisk med mange forskjellige
indikatorer. Det kan gå på levestandard, livskvalitet og materiell standard.
Økt inntekt kan synes på kosthold, muligheter til å kjøpe klær, bedre bolig,
lavere spedbarnsdødelighet, lavere fødselstall, bedre familieplanlegging,
større muligheter til utdanning for barna, kvinners innflytelse og makt, og
deltakelse i sosiale og politiske aktiviteter. Fattige familier som får lån i
Grameen blir lært opp til at deres barn bør ha skolegang og bli dyktige
studenter. Dette er viktig, fordi det bare er de beste elevene som kommer
til høyere utdanning som har mulighet til å få studielån. Et gjennomsnitt
på 3.700 barn fra forskjellig utdanningsnivå får stipend hvert år. Dersom
låntakerne utdanner sine barn og gjør dem bedre rustet for framtiden, vil
det i seg selv bety en bærekraftig framgang for flere generasjoner
framover.23 I de fleste landene i den rike verden er studielån en selvfølge
for de som vil ta høyere utdanning. Denne begrensningen er alvorlig for
den generelle utviklingen i utviklingsland.

16 leveregler
Det er 16 leveregler Grameen-modellen promoterer for sine låntakere for
at de skal få et tryggere og bedre liv. Disse levereglene er nesten som
«bud» å regne. Levereglene inneholder generell kunnskap om hygiene,
helse, økonomi, disiplin og motivasjon. Levereglene må man se i en
kulturell, sosiologisk, økonomisk og antropologisk kontekst, som er veldig
annerledes enn den norske. De 16 levereglene er:

1) Felleskap, disiplin, mot og hardt arbeid må vi følge i alle
sammenhenger i livet. 

21

23 Banker to the Poor» Muhammad Yunus s. 236.
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2) Vi skal bringe velstand til våre familier. 
3) Vi skal reparere våre hus og jobbe for å bygge nye, så snart det lar

seg gjøre.
4) Vi skal dyrke grønnsaker hele året, spise mye av det vi dyrker, og

selge det vi har til overs. 
5) Vi skal så så mange frø som mulig.
6) Vi skal ha familieplanlegging for å holde familiene våre små og sørge

for god helse. 
7) Vi skal gi barna våre skolegang og forsikre at de tjener penger til å

betale høyere utdanning.
8) Vi skal holde miljøet og barna våre rene. 
9) Vi skal bygge og bruke latriner. 

10) Vi skal koke og rense drikkevannet, og bruke filter mot arsenikk. 
11) Vi skal ikke ta i mot medgift til våre sønners bryllup og ikke

praktisere barneekteskap. 
12) Vi skal være rettskafne og ikke tillate noen form for urettferdighet. 
13) Større investeringer skal gjøres i felleskap med andre, for større

inntekt. Det kan være eksempelvis maskiner, møller etc. 
14) Vi skal alltid stå rede til å hjelpe hverandre ved enhver vanskelighet

og krise, for eksempel hvis huset brenner ned. 
15) Dersom vi opplever brudd på disiplin og uvennskap skal vi hjelpe til

for å løse konflikten. 
16) Vi skal alle delta i kollektive aktiviteter. 

Se illustrasjoner bak i appendiks som vedlegg til de 16 levereglene.

Mikrokreditt i nødssituasjoner
Det er mange ytre faktorer som kan forårsake fattigdom. Det er ikke
nødvendigvis en situasjon man er født inn i. Den sosiale og økonomiske
situasjonen mennesker befinner seg i er ofte avgjørende. Svært fattige land
har ofte en skakkjørt eller «kunstig» økonomi, stor gjeld, liten
tilbakebetalingsevne, få ressurser til offentlig forbruk og mangel på en
demokratisk tradisjon. Ofte er det også slik at krig, borgerkrig og
naturkatastrofer bidrar ytterligere til å forverre situasjonen. 

Mikrokreditt er en viktig del av løsningen for gjenoppbygging i en
region som har blir ødelagt av tsunami eller andre katastrofer. Systemet
har også vært viktig for å forbedre folks liv i krigsområder som
Afghanistan og Irak, forklarer Yunus. Det er mange som må begynne helt

22
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på nytt etter naturkatastrofer og krig, etter tap av eiendeler, hus og
sammenbrudd i infrastruktur generelt. I slike situasjoner spiller
mikrokreditt en avgjørende rolle for utviklingen. Dette ble synlig under
flodbølgekatastrofene i Bangladesh i 1998. Mange
mikrofinansinstitusjoner og internasjonale og mindre NGOer ble
avgjørende for det flodbølgerammede folket under og etter katastrofen.
Det ble spesielt viktig fordi regjeringen bare fokuserte på direkte nødhjelp.
Flodbølgekatastrofen pågikk mellom juni og september dette året, og
krevde over 1100 menneskeliv. Ifølge rapporter fra Verdensbanken lå to
tredjedeler av landet under vann, noe som gikk ut over 30 millioner
mennesker på en eller annen måte. Det gikk hardt utover jordbruket og alt
som ble dyrket. Infrastrukturen ble alvorlig rammet; 15 000 kilometer
veier, 14 000 skoler og en halv million hjem ble ødelagt. Det ble
matmangel og prisene på matvarer økte. 

Grameen Bank har institusjonell kapasitet ved kriser, og banken har
utviklet en egen strategi for slike situasjoner. Grameen stopper
pengeinnsamling fra låntakere under den verste tiden, de distribuerer
penger til medisin, klær, mat og gjenoppbygging av hus, gir rentefrie lån
for de mest utsatte, holder ukentlige møter mellom banken og klientene i
de mest utsatte strøkene, og de distribuerer rent vann. Selv om det er
vanskelig å følge opp lån under katastrofesituasjoner, mener mange
eksperter at man ikke skal ettergi lån, men finne ut hva låntakeren er i
stand til å betale, slik at ingen penger går tapt. Det er også viktig i slike
situasjoner at de institusjonene som gir mikrofinans og kreditt samarbeider
og koordinerer sin virksomhet. 

Bangladesh er et av de 11 minst utviklede landene (MUL-land, Minst
Utviklede Land) i verden og samtidig et av de tettest befolkede, med cirka
118.3 millioner på et område på bare 144 000 kvadratkilometer. Rundt
halvparten lever under fattigdomsgrensen. Det er flere fattige i dag enn
hva det var i 1980. De fattigste er familier der mor har ansvaret for sine
barn alene. Forventet levealder i landet er på 57 år og analfabetismen er på
38 prosent.24 Bangladesh blir omtalt i flere studier, som et «Mekka» for
mikrofinans, med en stor mengde institusjoner som gir en form for
mikrofinansiell service til fattige. Det er tre nasjonale store banker, to
finans- og utviklingsinstitusjoner, samt mange bilaterale prosjekter i

23

24 (Effects and implications on high impact emergencies on microfinance, Experiences from the 1998 Floods
in Bangladesh, SANFI Occational Paper, 1998)
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offentlig sektor involvert. Det er over 1000 NGOer og 18 kredittinstitusjoner,
samt et utall uorganiserte utlånere i Bangladesh.

Mikrofinansiering blir også omtalt som en viktig industri i Bangladesh.
Det hevdes at de fattigste (hard-core poor) får bare 25 prosent av lånene av
disse institusjonene. Det skyldes flere faktorer, som både ligger på
låneinstitusjonene og på selvekskludering blant de fattigste. Mange
ekskluderer seg selv i redsel for ikke å greie tilbakebetalingen og redsel for å
få mer gjeld. Andre faktorer som spiller en rolle, er blant annet at mikrofinans
krever stor deltakelse, ukentlige møter, og grupper med andre. Det er
vanskelig for mennesker uten økonomiske ressurser å forholde seg til at
mikrofinansiering har en lite fleksibel metodikk. Samtidig er metodikken
høyst nødvendig for at institusjonene skal være bærekraftig økonomisk.25

Hvilken kreditt er det snakk om?
Ordet mikrokreditt eksisterte ikke før på 70-tallet. Nå har det blitt en del
av ordforrådet for mange som jobber innen utviklingsarbeid i verden. Det
er snakk om mikrofinans og mikrokreditt, og begrepene krysser hverandre.
Det finnes ingen global definisjon på mikrofinans blant norske NGOer,
heller ikke i Norad. Det er heller ingen lett oppgave å definere en, hevder
Nordic Consulting Group i en rapport om norsk hjelp til mikrofinans fra
1999. Noen mener ordet mikrofinans burde brukes konsekvent, fordi
mikrofinans er et bredt dekkende begrep. Forskjellen er at mikrofinans
dekker hele spektret av finans- og lånemuligheter, både individuelt og i
grupper, til småbedrifter og småindustri både i by og på landsbygd.
Mikrofinans har ofte et opplæringsprogram, slik at låntakere får skolering i
privat regnskap eller bedriftsøkonomi. Mikrofinansiering kan bli gitt til hele
spekteret av fattige som ikke nødvendigvis tilhører de ekstremt fattige.
Mikrofinans er et samlebegrep, mens mikrokreditt, som nevnt innledningsvis,
er en del av hele konseptet: lån, men ofte med sparing som krav. Mikrokreditt
er teknisk sett bare mikrolån – små lån. Mange mikrofinansinstitusjoner får
ikke gi låntakerne en sparekonto, da må institusjonen være regulert. Det er
her landets lovgiving blir viktig for MFIenes drift. 
Det internasjonale samfunnet kom fram til at 2005 skulle være FNs år for
mikrokreditt, ikke for mikrofinans. I denne prosessen har ordet
mikrokreditt fått en bred betydning. 

24

25 Ibid. 

12840 Fra almisser NY  18-11-05  09:50  Side 24



Ingen blir overrasket dersom noen bruker mikrokreditt om
jordbrukskreditt, eller kreditt til et kooperativ eller om det er et
forbrukslån. Det er derfor nyttig å nevne flere typer av mikrokreditt,
mener Muhammad Yunus. Han vil ikke være bekjent av selv å ha funnet
på alt mikrokreditt baseres på. Det har en lang tradisjon fra flere steder i
verden. Man kan si at Yunus har formalisert og utviklet et konsept, og satt
en bankvirksomhet i system, ut i fra en gammel tradisjon. Han lister selv
opp forskjellige typer mikrokreditt, her gjengitt fra boken Grameen Bank
at a Glance,26 og fra et dokument til mikrokredittinstitusjoner og NGOer.27

1) Den eldste sorten mikrokreditt er tradisjonell og uformell mikrokreditt,
fra pengelånere, uformelle marked og slektninger. Denne sorten
mikrokreditt har eksistert i århundrer.

2) Aktivitetsbasert mikrokreditt blir gitt gjennom konvensjonelle og
spesialiserte banker som jordbrukskreditt, fiskerikreditt etc.

3) Kooperativ mikrokreditt gjennom spare- og låneinstitusjoner,
kooperative banker, sparebanker og annet. Ofte lån eller sparing som
foregår i gruppeenheter.

4) Mikrokreditt som forbrukslån.
5) Bank- og NGO-partnerskapsbasert mikrokreditt.
6) Grameen-kreditt, og mikrokreditt basert på samme filosofi og metodikk

som Grameen Bank.
7) Andre typer NGO-mikrokreditt.
8) Andre typer mikrokreditt, ikke gjennom NGO-samarbeid.
9) ROSCA, mikrokreditt basert på tradisjon, i uformelle små grupper, der

gruppen gir muligheter man ikke klarer på egen hånd. ROSCA betyr
Rotating Savings and Credit Associations.

Siden det finnes mange typer mikrokreditt, bør det gjøres klart hva slags
mikrokreditt man snakker om i forskjellige sammenhenger dersom man er
en NGO eller en mikrofinansinstitusjon (MFI). De forskjellige typene
mikrokreditt bør settes i hver sin kategori, mener Yunus. Organisasjonene
som driver med mikrokreditt bør klargjøre hva slags mikrokreditt de gir,
hvor mange fattige låntakere de har, kjønnsfordeling, hvilke land og
regioner det blir gitt i, hvilken kapasitet låntakeren har til å betale tilbake

25

26 (Grameen at a Glance, Muhammad Yunus, nov, 2004, s. 22–23)
27 (Expanding Microcredit Outreach, to Reach the Millennium Development Goal, Some Issues for Attention,

jan. 2003, M.Yunus)

12840 Fra almisser NY  18-11-05  09:50  Side 25



lånet etc. Det vil gjøre det mye lettere å finne ut hvor nyttig lånet er for
låntakeren og å analysere effektene av lånet. Slik kan man få til en korrekt
opptelling av hvor mange som får lån og hvor mange som krysser
fattigdomsgrensen. Det er naturligvis grunnen til at de som jobber med
mikrokreditt ofte gjør et stort poeng ut av hvor mange (i korrekte tall og
prosenter) som mottar mikrokreditt fra deres institusjon eller NGO.

For å få et enda klarere bilde av mikrokreditt kan vi se på
hovedtrekkene i modellen og filosofien bak Grameen, som mange har lånt
mye fra. (Det betyr ikke at alle mikrofinansinstitusjonene har samme
filosofi, eller legger like mye vekt på alle disse punktene.)
a) Banken promoterer tilgang til lån som en menneskerettighet.
b) Dens målsetting er å hjelpe fattige familier ut av fattigdom, og har

spesielt fattige kvinner som målgruppe.
c) Grameen-kreditt er basert på et tillitsforhold. Banken legger ingen

juridiske premisser eller legale forhold inn i kontrakten, og krever heller
ingen kausjon. Dette punktet skiller seg totalt i fra andre banker. 

d) Banken ble startet for å tilby selvhjelp for inntektsgivende virksomhet,
og til boliger for fattige. Det er ikke forbrukslån.

e) Den ble startet som en utfordring til det vanlige banksystemet som ikke
anser fattige som kredittverdige. På bakgrunn av det tok banken avstand
fra metodikken i det konvensjonelle banksystem, og skapte sin egen.

f) Den gir service på døren til de fattige, basert på et prinsipp om at
banken skal komme til kunden og ikke omvendt.

g) For å få lån må låntakeren tilhøre en gruppe av flere låntakere. 
h) Nye lån blir tilgjengelig dersom tidligere lån er tilbakebetalt.
i) Alle avdrag på lån betales tilbake ukentlig eller hver fjortende dag. 
j) Det er godt mulig å få flere lån samtidig av en og samme låntaker.
k) Det kommer obligatoriske og frivillige låneprogram sammen med lånene.
l) Grameens tommelfingerregel er å holde renten så nær vanlig bankrente

som mulig og følge markedets rente. Tilgjengelighet for de fattige er
bankens viktigste misjon, og det kan ikke forhandles. Å bli bærekraftig
er institusjonens målsetting, og den bør bli det så fort som mulig, slik at
den kan vokse uten begrenset fondskapital. 

m) Grameen-kreditt gir høy prioritet til å bygge sosial kapital. Det legges
vekt på å utvikle lederkvalitet, gjennom årlige valg av avdelingsledere
og av styret når institusjonen er eid av låntakerne. 

Mikrokreditt er altså ikke en almisse til de fattige, men et tillitsbasert
forretningsmessig forhold mellom låntaker og långiver.

26
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KAPITTEL 2

Mikrokreditt fra norske aktører

I Norge har flere ikke-statlige organisasjoner (NGOer), eller frivillige
bistandsorganisasjoner, tilegnet seg erfaring med mikrokreditt. Ikke alle
har greid det like godt. Norsk engasjement i mikrokreditt skriver seg
tilbake til 1986, da støtten til Grameen Bank i Bangladesh startet. Fram til
1998 bevilget Norad omkring 400 millioner kroner til denne banken. I
tillegg støttet Norad Agrani Bank i Bangladesh, PRIDE i Tanzania og
Uganda, Khula Enterprise i Sør-Afrika, og prosjekter i Nicaragua. Samlet
var Norads mikrokredittportefølje rundt 600 millioner kroner i 1998.
Rundt 20 norske private organisasjoner var involvert i ulike
mikrokredittordninger, som utgjorde rundt 20 millioner, samt en
multilateral portefølje på 90 millioner samme år, ifølge Norsk
Utviklingshjelps historie. (nr.3, s.213)

Siden kvinner var blant de fattigste, ble mikrokreditt vurdert som et
godt fattigdomsrettet virkemiddel. Likevel var det flere motforestillinger
mot mikrofinans som bistandspolitisk virkemiddel. Med den positive
oppmerksomheten mikrofinans fikk i 1990-årene, var det ifølge
bistandspolitisk ledelse i 1998 «en risiko for ukritisk flyt av kapital» i
mottakerinstitusjonene som verken har kapasitet eller kompetanse på
feltet. Det viste seg nemlig på slutten av 90-tallet at mikrokreditter ikke
var et ufeilbarlig virkemiddel. 
«Også Grameen Bank hadde lav tilbakebetalingsgrad, selv om det var
vanskelig å måle det nøyaktig, var det langt fra hundre, som lederen

27
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Muhammad Yunus, hevder. En norsk undersøkelse anslo tallet til å være
50 prosent», står å lese på samme side. Denne norske undersøkelsen
stemmer dårlig med andre undersøkelser, som bekrefter over 98 prosent
tilbakebetaling i Grameen Bank. Kilden som blir referert er ifølge
forfatterne i Norsk Utviklingshjelps Historie «Beslutningsnotater, BI,
Global, fra 4/3-98 til 15/6-98» notat, 23.04.98 (sitat) og notat, 08.06.98 og
Bistandsaktuelt nr.1/99.

Dette forklarer kanskje hvorfor Norad selv begynte å falle av lasset
fram mot år 2000. Det som er oppsiktsvekkende for andre innen
mikrokreditt er at Grameen har nettopp den høye tilbakebetalingsgraden.
Det var ikke lett å «fjernstyre» aktivitetene fra NGOer i Norge, så norske
virksomheter hadde langt fra like gode erfaringer med dette som mange
utenlandske. Denne aktiviteten krever praktiske ferdigheter innen
bankvirksomhet, finans og regnskap, i tillegg til stram oppfølging og
tilstedeværelse. Det kan raskt bli et definisjonsspørsmål om aktiviteten
noen ganger blir feil for organisasjonen, eller omvendt.

Dette kapitlet er i stor grad basert på intervjuer og samtaler med
ansvarlige og representanter for norske bistandsorganisasjoner som har fått
det til, og noen «nye» aktører innen mikrokreditt, som Kolibri Kapital,
Norfund og Telenor. Konsulentfirmaet Nordic Consulting Group (NCG)
kom med to rapporter om norske mikrofinansaktiviteter fra 1999 og
2000–2003. Dette til tross for at den raskeste framveksten av
mikrokredittaktiviteter ute i verden skjer nå. Norad kan heller ikke vise til
konkrete tall over hvor mye som blir gitt av budsjettet til mikrokreditt
årlig. Norads ansvarlig for mikrokreditt, Brita Næss, sier at Norad ennå
ikke har fått et rapporteringssystem på plass som kan gi opplysninger om
hvor mye det er. Utenriksdepartementet har fortsatt mikrofinans i sin
multilaterale portefølje til CGAP (konsortium mellom 28 offentlige og
private utviklingsbyrå, støttet av G8 landene). Summen har vært 3
millioner kroner de siste tre årene. Norad har gitt 10 millioner kroner til
Women’s World Banking i 2003 og 2004, men trappet ned til 5 millioner
for 2005. Vi har undersøkt de aktuelle norske tallene og mener den
samlede summen er på cirka 80 millioner kroner, iberegnet det NGOer får
fra Norad. 

Så langt jeg har funnet ut er det rundt åtte frivillige norske
organisasjoner med interesse for mikrokreditt. De som har lengst erfaring
og har bidratt med størst pengestøtte er Strømmestiftelsen,
Misjonsalliansen, Norsk Folkehjelp og Care Norge. Av disse er det spesielt

28
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to som bygger opp partnere lokalt; Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen.
De er derfor mest interessante i denne sammenhengen. De to har en stor
portefølje med samarbeidspartnere. Flyktningehjelpen, Normisjonen,
Kirkens Nødhjelp, PIM (Pinsevennenes Ytremisjon), og Utviklingsfondet
støtter prosjekter der mikrokreditt inngår som en del av prosjektene eller
er en tilleggsaktivitet. Det kan være penger som går til en konkret
mikrofinansinstitusjon, der den norske organisasjonen ikke er direkte
involvert utover dette pengebidraget.

Det finnes rundt 100 organisasjoner i landet som driver en eller annen
form for bistand i dag. 
I Norge er så godt som alle frivillige organisasjoner avhengige av statlig
støtte gjennom Norad. Norad blir derfor svært mektig i bistandsbildet.
Dette berører også de som driver med mikrokreditt. Et svært aktuelt
eksempel kommer i dette kapitlet. Det viser hvordan Misjonsalliansen kan
få problemer med optimal drift av en svært oppegående
mikrofinansinstitusjon, dersom Norad stopper bidraget til driften i 2006.
Det vil forhåpentligvis ikke skje. 

En annerledes deltaker innen mikrokreditt er Kolibri Kapital. En original
aktør på markedet, i den forstand at det er et aksjeselskap, og driftet av bare
en person. De startet i 2000, med drift basert på bærekraftige prinsipper, uten
statlige tilskudd. Kolibri Kapital har greid å vekke interesse blant
næringslivet, og kan bli en viktig aktør i årene som kommer.

Det norske investeringsfondet for utviklingsland, Norfund, er et statlig
finansiert fond som jobber for næringsutvikling i utviklingsland. De kom
sent ut på banen med mikrokreditt, men har hatt voksende interesse siden
2003. Norfund har tatt opp tråden som Norad slapp, men har mer teknisk
kunnskap, slik jeg ser det i skrivende stund.

Det var i 1998 rundt 165 mindre prosjekter som fikk en eller annen
form for støtte til mikrofinansiering. Disse prosjektene ble støttet av
NORAD, UD og 19 NGOer. Rundt 58 prosent av låntakerne var kvinner.
Rundt 60 prosent av prosjektene hadde mindre enn 1000 klienter.
Undersøkelsene viser at prosjektene var ganske små. NGOene ga støtte til
de minste mikrofinansprosjektene, med gjennomsnittlig 100-500 klienter.
Lånene kunne variere fra ca 1000 til 35 000 norske kroner, skriver Nordic
Consulting Group i en evalueringsrapport i 1999.

Det vanligste i 1998 var at mikrofinansiering var en av flere
komponenter i et større program. 
Det høyeste antall prosjekter er i Afrika med Uganda, Tanzania, Etiopia og
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Zimbabwe som hovedland, Sri Lanka, Bangladesh og India i Asia og
Guatemala og Nicaragua i Latin-Amerika. Volumet på støtte til
mikrofinans ble redusert mellom 1990 til 1998, mens antall prosjekter med
mikrofinans som aktivitet økte kraftig. Forklaringen ligger i at NORAD og
Utenriksdepartementet faset ut en del større prosjekter før 1998.28

Rapporten sier at i slutten av 1999 var den totale låneporteføljen på de
undersøkte prosjektene på rundt 10 millioner dollar, der gjennomsnittet per
låntaker var 204 dollar. (De undersøkte prosjektene var vel og merke ikke
alle prosjektene som norske aktører var med på å finansiere den gang.) 

Oppfølgingsapporten fra 2000 sier at virkningen i Uganda, ifølge andre
lands rapporter er positiv, og at tilgang til finansiell service gir positiv
utvikling og «empowerment» til låntakere. De høyeste individuelle lånene
var i Nicaragua, flere på over 1000 dollar, mens gjennomsnittet på Sri
Lanka og i Uganda lå på 50 dollar. Noen MFIer gir lån helt ned til 10
dollar, skriver NCG.

Ettergivenhet, eller «snillisme» skader mikrofinansinstitusjonen som
skal låne ut og ta inn pengene. Den vil lide tap og derfor ikke bli
bærekraftig. For mange frivillige organisasjoner er mikrokreditt en for
krevende form for bistand. Den krever bankfaglig ekspertise som de
færreste bistandsorganisasjoner har. Dessuten kolliderer kravet til
kredittoppfølging med kulturen de fleste bistandsorganisasjoner lever etter.
Spesielt sammenlignet med den tradisjonelle bistanden med visse fond, der
det ikke stilles konkrete krav til økonomisk bærekraftighet, eller tekniske
og spesialiserte kunnskaper innen finans- og bankvirksomhet. Dette kan
være noe av forklaringen på at mikrokredittaktivitetene er blitt ytterligere
redusert, og ikke stimulert fra norsk side. 

I følge norske bistandsorganisasjoner som driver med
mikrokredittaktiviteter i dag er mikrokreditt en nyttig investering for alle
involverte parter. Når pengene er investert i en mikrofinansinstitusjon blir
de reprodusert. Pengene kommer i omløp og kan investeres på nytt og på
nytt, i nye lån. Forutsetningen er at mikrokredittinstitusjonen som forvalter
pengene greier å opprettholde kapitalen ved å bli selvgående, og senere
helst vokse med mer kapital. Mikrokreditt er dynamisk, skaper aktivitet,
stimulerer økonomien i familien, i lokalmiljøet og indirekte på
makroøkonomisk nivå, spesielt der hvor låntakerne er mange og systemet
har fungert over tid.
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Mikrokredittprosjekter må ikke fylles opp med ny kapital i samme mengder
eller på samme måte som de fleste bistandsprosjekter. Heller ikke må de
administreres med stadig større økonomiske og menneskelige ressurser (økt
byråkrati) slik tilfelle ofte er med vanlige bistandsorganisasjoner.
Mikrokreditt skiller seg vesentlig ut fra annen bistand fordi målsettingene er
så konkrete, fordi det er billig, effektivt og lønnsomt, og fordi det arbeides
med lokalt ansatte. En annen fordel med mikrokreditt er at det er vanskelig å
svindle bort penger. Det kreves kontinuerlige regnskap og et korrekt antall
ansatte for at forretningen skal gå rundt. Dette regnskapet er den beste garanti
for å holde sløsing og korrupsjon ute. 

Strømmestiftelsen 
Strømmestiftelsen ligger på åttende plass blant de ti største mottakerne av
Norad-støtte. Noe av det går til mikrofinans. Det er en solid organisasjon,
som er dyktige på dette området. Organisasjonen støtter 58
samarbeidspartnere, der alle er mikrofinansinstitusjoner. De har en
opparbeidet forvaltningskapital på 9 millioner dollar, tilsvarende 60
millioner kroner i mikrofinansaktiviteter. Denne forvaltningskapitalen har
stiftelsen opparbeidet seg gjennom mange år. Johannes Sannesmoen var
ansvarlig for mikrokreditt i Strømmestiftelsen fram til april 2005 og er nå
aktiv pensjonist og konsulent. 
Han forteller:
– Vi er organiserte i tre regionalbanker i Øst Afrika (Kampala),
Bangladesh (Dhaka) og på Sri Lanka/Asia (Columbo). Disse
regionalbankene organiserer vi som aksjeselskap for å ha klare spilleregler,
og for at de i fremtiden kan trekke til seg kapital. NGO-formen er mindre
egnet for denne type organisasjonsform med tanke på «transparency» og
evnen til å trekke til seg kapital. De tre bankene opptrer som
regionalbanker for våre mikrofinanspartnere. I tillegg tilbyr
Strømmestiftelsen teknisk assistanse til institusjonsoppbygging for
mikrofinanspartnere. Hemmeligheten bak Strømmestiftelsens suksess
ligger i tilnærmingen: Vi utvikler først et forhold til partneren; en MFI, så
diskuterer vi business. Vi lager en forretningsplan sammen, finner ut hva
de trenger, og ser hvilke tiltak som skal til for at de skal nå sine mål. Vi
forsøker å gi dem det som en pakke. Spesifikke indikatorer settes opp over
hva som skal oppnås etter seks, ni og tolv måneder. Dersom dette ikke
overholdes eller oppnåes, må vi vurdere forholdet på nytt. Det fungerer.
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Mikrofinansinstitusjonene (MFIer) har låntakere i mikrofinansgrupper ofte
bestående av fem personer, laget etter samme modell som Grameen-
modellen. De lærer alt om en demokratisk institusjon, om struktur og
bevisstgjøring for å stå i mot korrupsjon. Sett i et større perspektiv er
mikrofinansinstitusjonen med på å bygge opp det sivile samfunn. Dersom
man greide å skape tillit mellom befolkningen og landets administrasjon i
et utviklingsland ville det snart ikke være behov for tradisjonell bistand,
verken bilateral eller multilateral. Da ville folk betalt litt skatt og systemet
ville fungert, mener Sannesmoen. Et eksempel fra Mali illustrerer dette
godt: Der var det et stort bistandsprosjekt som skulle utvikles i et område,
hvor folk ikke betalte skatt fordi de trodde skatten ville bli misbrukt til
personlig vinning av de lokale myndighetene. Dersom de hadde betalt
skatten de skulle, hadde det tilsvart minst det beløpet vi brukte på
landsbyutvikling og de hadde ikke hatt behov for denne sorten bistand.
Det at vi var der, skapte en kunstig utvikling. Da skapes det ikke en
bærekraftig naturlig utvikling. Bistand som ikke fører til at man oppnår
sine mål, er feilrettet bistand, sier han.

Alfred Solgaard er tidligere banksjef, og er nå ansatt som leder av
mikrofinans i Strømmestiftelsen. Stiftelsen har bevisst ansatt en person
med bakgrunn fra bankvirksomhet.

Hva er nytt innen mikrokreditt og bankvirksomhet i dag? 
– Man ser nå en kommersialisering av mikrofinans, som gjør at
mikrofinansinstitusjonene i sterkere grad jobber i konkurranse med
bankene. Dette gjelder de beste MFIene, da det er en enorm forskjell på
hvor veldrevne og avanserte de er. De nasjonale banksystemene har
«overvåket» utviklingen av disse. MFIene designer programmer og
produkter av individuell karakter, for å holde på sine mest avanserte
kunder som nå kan få lån i en ordinær forretningsbank. De ordinære bankene
viser sterk interesse for toppsegmentet i kundegruppen hos MFIene. Det er
her konkurransen skapes, som igjen gir betydelige fordeler for klientene. Det
blir flere konkurransedyktige produkter, bedre pris og mer fleksibilitet. Det
snakkes i dag om å tilby minibankkort, utstrakt bruk av mer avanserte
overføringsmetoder av penger, valuta og annet. Det blir slik ikke stor
forskjell mellom en avansert MFI og en bank. For at en MFI skal få
tilsvarende bankkonsesjon, må det berørte lands lovgiving revideres, noe som
skjer i disse dager. Det har nettopp skjedd i Uganda, hvor en førsteklasses
MFI nå tillates å bruke klientenes sparepenger til videre utlån. 
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Strømmestiftelsen er i ferd med å skape en struktur av selskaper som
driver «microfinance wholesale lending» og har tre regionbanker.
Strategien er å styrke partnerskapet med de eksisterende
mikrokredittinstitusjonene gjennom et tett samarbeid og samtidig arbeide
for nye partnerskap, samt styrke nettverkene innen mikrofinans i de
landene de har samarbeid med. 
Vi ser tydelig at land hvor sterke nettverk, (også i forhold til
myndighetene) er etablert, der utvikles det en betydelig sterkere
mikrofinansindustri. Utfordringen er å bevare fattigdomsorienteringen i
dette arbeidet; å være tro mot målsettingen om primært å arbeide blant de
fattigste av de fattige, forklarer Solgaard.

Misjonsalliansen 
Misjonsalliansen driver omfattende mikrokredittvirksomhet i Bolivia og
Ecuador, samt i litt mindre målestokk i Vietnam. Mikrokredittprosjektene
har en diakonal profil, i likhet med organisasjonens øvrige prosjekter.
Organisasjonen mener det ikke er almisser de fattige trenger, men
mulighet og håp. Misjonsalliansen satser sterkt på mikrokreditt. 

Det første lånet ble gitt i 1991, og til nå har Misjonsalliansen lånt ut
over en halv milliard kroner. Over 90 000 fattige i Bolivia har fått lån.
Bare i 2003 ble det utlånt cirka 80 millioner kroner til 20 497 kunder.
Lånene ligger i snitt på 2 800 kroner. Lånene går til forretningsdrift,
småindustri eller boligformål. Et av prosjektene er Aymara-indianernes
Bank i Bolivia, som legger vekt på lokale kulturelle verdier. Det er 95
ansatte i lånefondet, der alle ansatte, med unntak av en norsk siviløkonom,
er fra Bolivia. 

I Ecuador har de en stab på 60 lokale personer i administrasjon. De
besøker kunden i hele låneperioden. De som låner får god kursing i
regnskap og skatte- og avgiftspolitikk. Tilbakebetalingen er god; bare 2.85
prosent er forsinket én dag eller mer med å betale avdrag og renter.
Banken har god inntjening og lånekonsulentene har hatt rask økning av
kunder. De fleste lån blir gitt i urbane strøk (91 %) og de resterende (9 %)
på landsbygda. Til nå har i alt 17 000 fått lån i banken. Lånefondet D-Miro
ble opprettet i Ecuador i 1997, og har høstet gode erfaringer med
utlånsvirksomhet i Guayaquils slum. En undersøkelse fra 2003 viste at
gjennomsnittskunden hadde tredoblet inntekten sin, firedoblet familiens
egenkapital og seksdoblet verdien av bedriften. 
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I 2002 startet Misjonsalliansen en «kvinnebank» i Bolivia for å øke
kvinneandelen innen mikrokreditt. Generalsekretær Nils Tore Andersen
forklarer:
– Det er 18–20 kvinner som kommer sammen i grupper, sparer penger i
felleskap og inspirerer hverandre. De tar lånet i felleskap og fordeler det
seg i mellom som en solidarisk forpliktelse. Dette har gode ringvirkninger
fordi de kommer sammen og drøfter familiepolitikk, samfunnsspørsmål og
hvordan småbedriftene skal utvikles. Sparingen er viktig for å få dette
lånet. De fattige er veldig ivrige etter å betale sitt lån til riktig tid. Under
en transportstreik i Bolivia syklet en mann i åtte timer for å betale sitt lån
til forfallstid. Jeg mener det har noe med det engelske ordet
«empowerment» å gjøre. Hvis man gir respekt til mennesket og verdsetter
det, så vokser mennesket og handler deretter. De betaler renter, som i
enhver annen bank, fordi det hører med til systemet. 

– Vi har siden 1991 bare hatt ett underslag. Det var på 235.000 kroner.
Underslaget ble øyeblikkelig oppdaget i en intern kontroll, og
vedkommende ble anmeldt og tatt. Når man tar i betraktning at de lever i
et samfunn med mye korrupsjon, og i et miljø der mye penger går mellom
hendene på mange personer, synes jeg resultatet er fantastisk.

– Dersom man ikke følger opp lånekundene veldig nært har man tapt.
Man bør ha personlig kjennskap til det geografiske området og miljøet.
Det har vi lagt veldig stor vekt på. Mange av våre lånekonsulenter er
kvinner, som reiser av gårde på moped og oppsøker lånekunder. De har et
datasystem, der det slår ut på en liste at nå må du besøke vedkommende og
fortelle at om to eller tre dager så forfaller lånet. Vi er veldig prinsippfaste
og gir ikke etter. De er mange jeg forteller om våre prosjekter, som synes vi
nærmest burde gi bort pengene, men dette er lån, og vi må ta mennesker på
alvor. En som hentet lånet sitt ble ranet på veien hjem, og kom tilbake og
forklarte det. Det var åpenbart at det hadde skjedd. Da ville vel en
misjonsvenn i Norge sagt «stakkars arme sjel, fattig er han fra før av, det
lånet må han få tilbake». Folket i banken var vettuge og sa nei, «ansvaret
for pengene hadde du da du var gått fra oss, og den gjelden har du til oss».
De sa han kunne få et lån i tillegg, slik at han kunne få i gang den
bedriften han skulle, og heller få litt lengre tilbakebetaling. Slike etiske
dilemmaer står de overfor. Mikrokreditt er god bistand fordi det gjør at
folk ikke blir tiggere. De må bruke sine egne ressurser for å betale ned
lånet de får. Det tror jeg er fornuftig, og det kunne vært satset mye større
på det. 
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Norad ser seg nå ferdig med lånefondet som Misjonsalliansen driver i
Bolivia, i og med at den tilmålte tidsperioden er over. Men Norad har gitt
beskjed om at det er mulig å søke på nytt, slik at prosjektet kan fortsette.
Behovene for å vokse er større nå enn noen gang, forklarer Andersen. Han
mener at noe av Norads problem at de hele tiden skal gå inn i nye
prosjekter. 
– Dette drives solid og godt. Når en bank og et utviklingsarbeid går så bra,
bør man være med å øke kapasiteten i banken, slik at man kan nå enda
flere. Nå må vi kanskje ut på et annet marked, men da blir rentedifferansen
så liten at det blir lite lønnsomt. Vi har tilført kapital hele veien, og hatt
overskudd hvert eneste år. Støtte fra Norad har vi hatt siden 1991.
Lånefondet er et selvbærende prosjekt. Vi kan drive slik vi gjør nå, men vi
kunne nådd mange flere om vi hadde fått mer kapital. Da kunne vi lånt ut
mer penger, og slik bidratt til å få flere mennesker i arbeid, noe som er det
beste bistandsarbeidet jeg kan tenke meg. Nå kan låntakerne risikere å høre at
vi ikke har mer penger å låne ut. Det er det samme som å si at «her er det
krise, så her betaler vi ikke tilbake siden vi ikke får noe nytt lån likevel.»
Gulrota med å betale tilbake er jo at du skal få et nytt lån og et nytt.
Misjonsalliansen søkte også om støtte fra Norfund for noen år siden, uten
hell. 
– Vi søkte om å få støtte fra Norfund, men de anså ikke dette som
interessant nok. Dette var i overgangen til år 2000. Hele vårt arbeid går ut
på at vi vil bekjempe fattigdom. Halvering av fattigdom fram til 2015 er
en målsetting som vi er med på. Vi tror nøkkelen til mikrokredittarbeid er
nærhet og oppfølging, og vi har god kompetanse på området. Vi ble derfor
svært skuffet over avslaget fra Norfund. 

Samtidig understreker Andersen at han ikke tror mikrokreditt er
løsningen på alt.
– Vi må erkjenne at mikrokredittarbeid ikke løser alle utfordringer i
verden. Det er bare ett av mange virkemidler, men det er et veldig godt
verktøy, som jeg synes vi burde satse mye mer på. Jeg er av dem som tror
på bistand gjennom private organisasjoner i tillegg til de store nasjonale
overføringene. Jeg er mer kritisk til en del av FN-systemets satsinger.
Resultater viser at veldig mye av de pengene de får forsvinner i byråkrati.
Det er uhyggelige prosenter noen av prosjektene viser til når det gjelder
administrasjonsomkostninger. Flere prosjekter har større omkostninger enn
det som kommer til dem som skal hjelpes. Jeg mener ikke at man skal
være utenfor i FN-systemet, men jeg tror vi kunne satset enda mer på

35

12840 Fra almisser NY  18-11-05  09:50  Side 35



frivillige organisasjoner og bruke dem mer bevisst enn det man gjør i dag.
Staten overstyrer bistandspolitikken, og det burde være en større åpenhet
for at de som er kjent «ute i felten» får si mer om bistandspolitikken og
forvaltning av pengene. Det burde være større åpenhet for de private
organisasjonenes plass i bistandssystemet. Dersom de private frivillige
organisasjonene fikk mer globalt ansvar, kunne man gjøre mer for pengene
enn det man gjør i dag.

Norfund
Norfund29 startet sin virksomhet innen finansiell bistand, lån og
investeringer til næringsutvikling i fattige land i 1998. De har fattet
interesse for mikrokreditt først de siste årene. Av et budsjett på 2
milliarder kroner, går 21 millioner til mikrokredittfond, tilsvarende 3
millioner dollar.

Katarina Asting, ansvarlig for mikrokreditt i Norfund, med tidligere
erfaring fra styreledelsen i Strømmestiftelsen, sier mikrokreditt fremdeles
er et lite område for Norfund, men at interessen har økt siden de kom i
gang med mikrokreditt i 2003. 
– Vi samarbeider med en sertifisert og stor mikrofinansinstitusjon i Latin
Amerika, og andre i Afrika. Fondene som går gjennom Micro Kenya til
Rwanda, Kenya og Uganda går til arbeidstakere. De har ofte så lave
lønninger at de ikke har råd til å finansiere det daglige liv som skolegang,
husbygging og annet. De har heller ikke muligheter til å få lån i vanlige
banker.

Norfund har investert i UMU (Uganda Microfinance Institution)
gjennom Aureosfond i Øst Afrika. UMU er landets beste og største
mikrofinansinstitusjon. UMU gir finansiell service til mikroentrepenører
og grupper med lav inntekt i Uganda. I Latin- Amerika støtter Norfund
LA-CIF, (The Latin American Challenge Investment Fund) som låner ut
penger til MFIer i hele Latin-Amerika og blir administrert fra Peru.
Norfund har spilt en aktiv rolle i utviklingen av LA-CIF. De ble investor i
2000 og eier 24 prosent av aksjene. Rundt 300 000 har hittil fått lån
gjennom LA-CIF, der halvparten er kvinner. 
– Det kan noen ganger være dyre lån, som tilfellet er i Ecuador, men
likevel øker folk bedriften sin til det dobbelte. Dette er veldig
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aktiviserende og mobiliserende i forhold til egne krefter. Det er fantastisk
at de kan vokse på så kort tid. Jeg har personlig stor tro på dette som
virkemiddel og ønsker at vi skal drive mer med det, sier Asting.

Kolibri Kapital.
Kolibri startet som et allment aksjeselskap med en million kroner fra
Misjonsalliansen og Korsveibevegelsen. Siden har de fått flere private
investorer. Utviklingen i forvaltningskapitalen har gått sakte men sikkert
oppover. Jo Henriksen tok over på full tid i 2004. Han er selv siviløkonom
og har 30 års erfaring fra lederstillinger innen økonomi fra industrien og
finanssektoren.

Han mener mikrokreditt er mye mer enn å løfte fattige over
fattigdomsgrensa, fordi en god økonomi er et viktig premiss for
utviklingen av demokrati. 
– Dersom du legger deg sulten og ikke vet hva du skal spise i morgen,
tenker du bare på å overleve til neste dag. Men den dagen du har en grei
økonomi og litt skolering, får du tid til å sette deg ned og tenke. I neste
runde kan du begynne å stille krav. Når innbyggerne stiller krav til sine
lokale ledere, får vi demokrati i neste omgang, mener Jo.
– Dersom vi ser tilbake på vår egen historie, er det først da vi fikk en grei
skolering at vi utviklet demokrati i landet. 
Kolibri Kapital drives på forretningsmessig basis. 
– Driften av Kolibri Kapital skal dekkes av renteinntektene som vi får på
våre utlån og skal være bærekraftig. Det vil si at hver krone som
privatpersoner investerer i Kolibri Kapital, blir utlånt til
mikrokredittinstitusjoner i fattige land. Dette i motsetning til
bistandsorganisasjonene, som i betydelig grad bruker innsamlede midler til
drift av organisasjonen. Når vi får et overskudd i virksomheten er
målsettingen å gi tilbake et beskjedent utbytte til våre aksjonærer, som
stiller sine sparepenger til disposisjon. 
Vi har i øyeblikket en forvaltningskapital på 6 millioner kroner. Vi har lånt
ut 700 000 dollar og står klar til å låne ut ytterligere 100 000 dollar. Vår
målsetting er å få økt kapitalen betydelig, og vi tror det er mulig når folk
blir kjent med hva mikrokreditt er for noe. Å investere i Kolibri betyr at
man kan selge aksjene når man ønsker det og få tilbake pengene «pent
brukt» av fattige som har hatt stor glede av dem. Vi er ikke ut etter
maksimal rente på våre utlån, men vi må ha en avveining mellom risiko,
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avkastning og sosial avkastning. Det er den sosiale og humanitære
bakgrunnen som er drivkraften. Det er hjelp til selvhjelp til
mikrokredittkundene. Fattige mennesker som får lån er interessert i å
kunne greie seg selv, heller enn å leve i usikkerhet som tiggere. Dette
bidrar til selvoppholdelse og verdighet for låntakeren. 

Kolibri har tre utlån fordelt på mikrokredittinstitusjonene D-MIRO,
Normicro og Viator. Med dette hjelper de 500 familier i Baku og 500
familier i Sheki i Aserbadjan og 1000 familier i Guayaquil i Ecuador. Det
er til sammen 2000 familier, eller cirka 10.000 mennesker.
Gjennomsnittlig lånebeløp varierer med lokale forhold. Kvinneandelen er
betydelig, over femti prosent. 

– Selv om privatøkonomien er svak, er det ikke noe i veien med
betalingsviljen. Mislighold ligger på rundt en prosent, det samme som hos
vanlige norske banker. Vi vurderer nå samarbeid med større europeiske
aktører for å se litt på hva de gjør, men vi er i utgangspunktet interessert i
å låne ut pengene direkte selv, for å få litt større avkastning. Ved å låne ut
direkte tar vi større risiko, men den føler jeg er håndterbar. Vi legger oss i
kjølvannet til de store internasjonale aktørene. Vi krever at mikrobanken
skal ha operert i minimum tre år. Vårt utlån er på ti prosent av bankens
totalkapital, forklarer Jo Henriksen.
– Forskjellen mellom Kolibri og for eksempel Strømmestiftelsen er at de
er direkte involvert i de mikrokredittinstitusjonene hvor de har plassert
pengene sine. De opererer både som en NGO, en mikrokredittutlåner og
driver humanitær virksomhet i tillegg. De har tre hatter på seg. Vi har bare
en hatt: Pengeutlånerens. 

Hvordan oppfatter du norsk bistand i sin helhet?
– Jeg tror det er viktig at vi begrenser vår deltakelse. Vi må være til stede
og se at tingene blir riktig gjennomført. Dersom man sender noen hundre
millioner til en korrupt statsleder som 
ikke blir holdt i ørene, kan man forvente at pengene forsvinner. Selv om vi
tilhører de såkalte 
G-7 landene, de som gir mer enn 0.7 prosent av BNP, så blir det
kronemessige beløpet Norge bidrar med lite i den internasjonale
sammenhengen. Organisasjonene bør bygge opp spesialkompetanse
innenfor sine virkefelt og ikke være «alt for alle». Det er en av grunnene
til at mikrokreditt er lite forenlig med bistand. Når vi kommer inn på
frihandel, så er den debatten litt svart/hvitt i Norge. Det er viktig at norske
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og internasjonale bedrifter investerer i utviklingsland. Utviklingslandene
trenger «industrilokomotiver» og det må samtidig komme kreditt i form av
mikrokreditt til underskogen av næringslivet. «Industrilokomotivene» trenger
åpne handelsgrenser slik at de får eksportert varene sine. Disse trenger
finansiering, og det er her mikrokreditt kommer inn. De store
næringsaktivitetene i utviklingsland må ha markedstilgang. Samtidig må det
være en skjerming på importsiden, slik at ikke all lokal næringsaktivitet blir
lagt brakk av internasjonale konsern. Det er en balansegang.

Det kan være nyttig å se på historien, fortsetter Henriksen. 
– Mange betrakter for eksempel tekstilindustrien i Kina og Øst-Asia som
utnytting av fattige mennesker. Men går vi hundre år tilbake i tid i Norge
ser vi at Orkla var eid av svenskene, Borregård av engelskmenn... Norge
var et kapitalfattig land – vi trengte utenlandsk kapital for å bygge
arbeidsplasser, få i gang ringvirkninger, generere kompetanse og kapital.
Etter hvert som arbeidsledigheten sank og kompetansen steg, ble de
ansatte etter hvert i stand til å sette krav til sin egen arbeidsplass. Det er
dette vi må få muliggjort i dagens utviklingsland. Dessverre er det slik at
mange varer (spesielt jordbruksprodukter) blir sterkt subsidiert og
tollbeskyttet i rike land. Det forhindrer markedstilgang for fattige land. Jeg
tror på en åpnere verden med mer rettferdighet, som gir fattige land
markedstilgang. Det ville innebære en omstilling i rike land, men på sikt
være det beste for alle.

Henriksen har tenkt mye på mikrofinansinstitusjonene og hvordan
mikrokredittvirksomheten kan profesjonaliseres fra norsk side. 
– Innenfor norsk bistandsarbeid må vi kanskje sette oss ned og lage et
institutt, som har et eieransvar for mikrobankene ute. Det er veldig flott at
bistandsorganisasjoner drar i gang dette her, men etter en tid er det mye
viktigere at vi får et «supervisory board» eller noe annet som får
oppfølgingsansvaret for mikrobanker som er norskeide. Da burde vi ha en
stab av dyktige folk som kan dra ut og lede mikrobankene, slik at pengene
ikke smuldrer bort over tid. Normisjonen drev en mikrobank i Aserbadjan
som holdt på å gå på ryggen, men nå har de fått inn en god daglig leder.
Flyktningehjelpen har en mikrobank i Baku i Aserbadjan, som også prøvde
seg i Georgia, men pengene bare forsvant. Det viser at det å dra i gang en
mikrobank er en tøff utfordring. Man må ha folk som mestrer gamet.
Flyktningehjelpens etablering i Baku er et veldig godt eksempel. De kom
ned dit for å hjelpe flyktninger. Man skaffet flyktningene mat og tak over
hodet og lurte siden på hva man skulle gjøre videre. Det beste man gjør da
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er å starte en mikrobank, for å få folk i arbeid. Dermed kan man etter hvert
trappe den andre virksomheten ned. Her får man hjelpeorganisasjonen ut i
tilknytning til en krisesak. Dersom man hadde hatt et felles organ her
hjemme, kunne man lettere vært på plass når «de der ute» sier at de
trenger en mikrobank for å komme videre. Skal Norge bidra med noe på
mikrokredittområdet er det viktig at vi flytter den mer operative delen av
mikrokreditt ut av de forskjellige NGOene og heller får et nasjonalt
kompetansesenter på mikrokreditt. Da kan vi etablere mikrobanker i
samarbeid med lokale NGOer, mener Jo Henriksen.

– Alle hjelporganisasjonene lever av å selge nød. Det er nøden som får
spalteplass i avisene. Annonsene som skal dra inn penger til
hjelpeorganisasjonene har fotografier av fattige, sultne, lidende barn eller
kvinner. Ti prosent av pengene organisasjonene har er av egen innsats,
resten er offentlige bidrag. 90 prosent er fra Norad. Det er selvsagt viktig
at Norge og norske bistandsorganisasjoner bidrar i akutte krisesituasjoner,
men dette er bare toppen av isfjellet. Det store problemet er de nesten to
milliarder mennesker som lever under fattigdomsgrensen og har et usselt
liv. Disse ties i hjel. Mikrokreditt er så viktig fordi det kan hjelpe disse
menneskene ut av fattigdommen. Dette burde få mer oppmerksomhet i
media og hos myndighetene, avslutter Jo Henriksen.

Norsk Folkehjelps bidrag til mikrokreditt i Etiopia
Norsk Folkehjelp har vært med å bygge opp en av de mest betydningsfulle
mikrofinansinstitusjonene i Etiopia. Øystein Botilen er rådgiver til Afrikas
Horn i Norsk Folkehjelp og han har bidratt til at støtten til
mikrofinanssektoren til Etiopia fortsetter. Fem millioner norske kroner går
årlig til Etiopia. Det går til AEMFI (Association of Ethiopian
Microfinance Institutions) som er et nettverk, og til finansinstitusjonen
DECSI. 
Norsk Folkehjelp har støttet mikrofinansinstitusjoner i Etiopia siden 1995.
Det startet med Rural Credit Screen, som var forløperen til DECSI,
(Dedebit Credit and Savings Institution) i Tigray. Resultatene har vært
gode i Etiopia, fattigdommen tatt i betraktning. Det er ifølge Botilen mye
som tilsier at mikrofinans må fortsette fra Norsk Folkehjelp. For å få
bekreftet at mikrofinans er en positiv virksomhet i det nordlige Etiopia,
har det blitt gjennomført en studie av DECSI i Tigray. Rapporten er et
samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og AEMFI, der Axel Borchgrevink
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fra NUPI har forskeransvar fra norsk side. Rapporten har tittelen:
«Marginalized Groups, Credit and Empowerment. A study of the Dedebit
Credit and Savings Institution DECSI, of Tigray Ethiopia.»

– Rapporten belyser temaer som «empowerment» i en større
sammenheng, som går langt utover det økonomiske. Rapporten undersøker
den sosiale deltakelsen blant låntakere, kvinners deltakelse og kvinners
mulighet til å få mer kontroll over sitt eget liv. Den ser også på
måleredskaper som blir brukt for å bekrefte om dette virkelig har funnet
sted i låntakernes liv. «Empowerment» har ingen enkel oversettelse til
norsk, selv om man tror man skjønner hva begrepet betyr. Rapporten
kommer med en sosiologisk forklaring på «empowerment» som Botilen
synes det er viktig å framheve: «Det er en prosess hvor en person eller en
gruppe blir mindre avhengig av ytre faktorer, og mer i stand til å få
innflytelse på nøkkelavgjørelser i eget liv eller livssituasjon. Det betyr
mindre marginalisering, da det motsatte av empowerment er økt
marginalisering.» (s.2 i den nevnte rapporten.)
– Rapporten viser seg å være nøktern rundt å bevise at «empowerment»
har skjedd og har dessuten en del kritiske observasjoner til hvordan
uttrykket blir brukt og hva det betyr. Her analyseres beslutningsprosesser i
et hushold og kvinners deltakelse i lokalsamfunnet. Denne rapporten er
ikke noe «skrytedokument», men kommer med konstruktive innspill til
hvordan man kan gjøre ting bedre, sier Botilen.

Kvinner som er tydeligst marginalisert, både økonomisk, sosialt og
politisk, er kvinnelige familieoverhoder. De er ekstremt utsatt økonomisk.
Rapporten viser tydelig at denne gruppen er underrepresentert blant
låntakerne. Disse kvinnene er mindre mobile og har færre muligheter til å
skaffe seg jobb, da de har stort ansvar for hus og hjem. Det er kulturelle
barrierer som forhindrer dem i å delta i visse aktiviteter. De eier dessuten
svært lite land og blir ansett som høy-risiko-klienter i Etiopia. 

Positive observasjoner viser at levestandarden øker for de fleste som tar
kreditt. Det starter med høyere inntekt som resulterer i større og bedre
forbruk av matvarer. Andelen kvinner som deltar i kommunale aktiviteter
blir større, man kan observere en generell bedring av helse og utdanning
blant folk, og mange får råd til å bygge eller kjøpe seg hus. DECSI-kreditt
har også hindret migrasjon fra landsbygda. Et annet funn viser at mange
blir selvforsynte når de får lån. De dyrker poteter, grønnsaker, kjøper seg
husdyr etc. Det gir igjen økonomisk overskudd til andre investeringer og
forretningsvirksomhet.
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Rapporten viser også at seks prosent av de spurte låntakerne trodde de har
blitt gjeldsbetynget av mikrokreditt, og at dette har ført til en dårligere
levestandard enn hva de hadde før. Dårligere levestandard i regionen
generelt kommer av tørke, dårlige avlinger og sykdom blant voksne, slår
rapporten fast. Botilen nevner en lånepakke for jordbruk som DECSI nå
har kommet med. Myndighetene har satt i gang flere tiltak for å stimulere
jordbruksproduksjonen, noe som ikke er optimalt for kvinner. 
– Kvinner er ikke målgruppen lånepakkene er laget for. Det er derimot
viktig for låneinstitusjoner som DECSI og andre å nå gruppene som er
mest utsatte, altså de fattigste. Det er til en viss grad blitt oppnådd i
DECSI, men i framtiden må det fokuseres på kvinner, som har
familieansvaret, og på ungdommer som skal utdanne seg. Institusjonen er
nå på listen over finansinstitusjoner som er verifisert. Det er de
mikrofinansinstitusjonene som evner å nå ut til den fattigste befolkningen
og som har et visst antall låntakere. DECSI hadde i overkant av 220 000
på slutten av 2003, og det tallet øker visst, sier Øystein Botilen. 

Kirkens Nødhjelp 
Kirkens Nødhjelp har tillit til mikrokreditt, og bruker et par millioner
kroner i året på dette. De satser hovedsaklig på ECLOF, Ecumenical
Church Loan Fund. Det er en multilateral organisasjon som Kirkens
Nødhjelp støtter med 800 000 kroner i året. Danish Church Aid, samt
svenske og finske søsterorganisasjoner til Kirkens Nødhjelp, støtter det
samme fondet. ECLOF er en stor institusjon og har nasjonale avdelinger i
mange land, som har sine egne nasjonale fond. Banken på stedet
promoterer sin aktivitet gjennom lokale organisasjoner og har jevnt over
solid virksomhet, med høy tilbakebetaling. ECLOF finnes både i Afrika,
Asia og Latin-Amerika. 

Care Norge
Care Norge har mikrokredittprosjekter med spare- og gruppefokus i Niger,
Mali, Kenya, Tanzania og Uganda. CARE Norge startet med mikrofinans i
1991 i Niger. Der brukes en modell som er utviklet av CARE Norge i
samarbeid med lokalbefolkningen. Dette prosjektet eksisterer fortsatt
under navnet MMD (Mata Masu Dubara) og har totalt gitt låne- og
sparemuligheter til 170 000 kvinner i Niger. 
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– CARE Norges mikrofinansprosjekter er basert utelukkende på
egenoppsparte midler. Totalt har vi ulike mikrofinans-prosjekter til en
verdi av omkring 37 millioner kroner. Det finnes andre aktiviteter i disse
prosjektene i tillegg, hovedsaklig opplæring rundt Hiv/Aids og
levevilkårsutvikling. I noen prosjekter er det bare kvinner, i andre blandet,
sier Eirik Jarl Trondsen i CARE Norge. Han forteller en konkret historie
som viser hvordan mikrokreditt virker i praksis:
– Fourera Soumana fra Niger er 40 år og startet i spare- og
låneprogrammet til MMD i 1998. Hennes første lån er på 12 kroner og 60
øre. I starten greide hun å spare 45 øre i uken og senere 90 øre. Pengene
investerer hun i lærreimer som hun vever matter av. Inntektene fra salget
av mattene gir henne mulighet til å betale tilbake lånet, og oppta et nytt
lån. Nå låner hun 63 kroner. For dette kjøper hun blader av Baobab på
markedet. Disse selger hun i landsbyen med profitt. Neste lån er på 126
kroner. For det kjøper hun hirse på markedet og selger med god profitt på
et annet marked. Fortjenesten bruker hun på flere lærreimer og lager 60
matter som hun selger til en god pris. Neste lån er på 315 kroner. Med det
kjøper hun et esel og en kjerre som hun leier ut. I 2002 ansatte hun nevøen
Amadou og en arbeider til. De kapper og selger brennved, avler sauer,
lager matter og leier ut eselkjerren. I september i 2002 hadde Fourerera en
fast inntekt på 450 kroner. Det er mye penger for en kvinne i Niger. (Ved
en rask utregning skulle det tilsvare rundt to dollar per dag. Det burde tilsi
at hun har kommet godt over fattigdomsgrensen i det fattige landet Niger,
etter fire år som låntaker.)

Hvorfor mener Care at mikrokreditt bør prioriteres fremfor annen bistand? 
– For Care Norge har spare- og låneprosjekter for kvinner vært de mest
vellykkede programmene i vår historie. De har vært evaluert fra forskjellige
hold, på flere tidspunkter og alt tyder på at prosjektene fungerer over all
forventning under mange forskjellige forhold. Det har derimot ikke vært like
entydige resultater ved evaluering av andre prosjekter. «Spare- og
lånegruppeprosjekter» er billige, bare rundt 20 dollar per deltaker, men de er
effektive til å bekjempe fattigdom, slår Trondsen fast.

Medlemslandene i G-8 har nå endelig slått fast at mikrokreditt er et
redskap innen direkte fattigdomsbekjempelse man burde satse mer på.
Dette, kombinert med alle de gode resultatene vi nå kan se mikrokreditt
gir, burde få UD og Norad til å satse betydelig mer på mikrofinans i deres
strategi for fattigdomsbekjempelse. Nå gir UD gir tre millioner kroner (i
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2005) til den multilaterale organisasjonen (konsortiumet) CGAP, støttet av
G-8 landene. Norad gir årlig 10 millioner til Womans World Banking, og
støtter i tillegg flere norske NGOer. Til sammen tilsvarer finansieringen fra
Norad og UD i 2005 cirka 80 millioner kroner – i underkant av en halv
prosent av det totale bistandsbudsjettet. 

Telenor og Grameen Phones.
Telenors satsing, engasjement og eierskap i Grameen Phones i Bangladesh
betyr mer for økonomien i det norske hovedsamarbeidslandet Bangladesh
enn den statlige norske bistanden. Det Telenor-styrte selskapet Grameen
Phone er i dag den nest største skatteyteren i Bangladesh, ifølge
Stortingsmelding nr.35. Gjennom mikrokredittprogrammet til Grameen
Bank har 70 000 fattige kvinner i like mange landsbyer fått lån til å
anskaffe seg mobiltelefoner. De får sine inntekter ved å være «levende
telefonsentraler» og bidrar med en service landsbyen tidligere ikke har
hatt. Telenor gikk aldri inn for å drive bistand, men på rent kommersielt
grunnlag, forklarer Helge Dietrichson, ny protokollsjef i Telenor. Han var
med å starte virksomheten i 1998-99, og har videre arbeidet med Telenor i
Asia. Han kom hjem etter flere år i Asia sommeren 2005.
– Grameen Phone valgte den dekkende visjonen «Good Business and
Good Development» der det lille ordet «and» er det viktigste. Dersom det
ene av disse uteblir; enten god forretning eller god utvikling, er ikke
prosjektet levedyktig. Grameen Phone, som er 60 prosent eid av Telenor
har greid dette. Som navnet viser, har selskapet tilknytning til Grameen
Bank. Grameen Phone er nå det største mobilselskapet i Bangladesh, og er
i dag et like kjent varemerke som Coca Cola i Bangladesh. Internasjonalt
er Grameen Phone mest kjent for landsbytelefonen med
mikrokredittprogrammet. I faktiske tall utgjør landsbytelefonen cirka 6
prosent av de tilsammen 2.5 millioner kundene. Grameen Telecom, som er
datterselskap av Grameen Bank eier 35 prosent av Grameen Phone.
Selskapet fremstår som en storkunde fordi de påtar seg ansvaret for all
kunde- og regnskapsbehandling for alle de 70 000 landsbykvinnene. Disse
70 000 «telephoneladies», som de kalles i Bangladesh, er kvinner som får
mikrokreditt for å kjøpe seg en telefon. Slik kan de selge en service til
landsbygda og tjene penger. 

I tillegg til mobilvirksomhet bringer Grameen Telecom inn en ny
dimensjon, ved å koble inn kvinner fra mikrokredittprogrammer. Det
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startet med at de meldte seg én etter én fra hver landsby, landsbyer som
har vært uten telefonforbindelse. Dietrichson har selv har vært til stede når
kvinner fra nettverket i Grameen møtes, og beskriver det slik: 
– Kvinnene samles til ukentlige møter med banken for å bekrefte sin
lojalitet til grunnreglene (16 decisions) i organisasjonen, betale tilbake lån
og få nytt lån. De leverer sitt månedlige avdrag foran alle. Neste tema blir
nye lån. Da står gruppen kollektivt ansvarlig. «Nå får vi mobildekning i
landsby x, hvem skal få lån til mobiltelefon?» Ofte blir det en kvinne som
har kredittverdighet fra før, la oss si det blir «Magda» som blir
telephonelady for landsbyen. Før sa man at disse var analfabeter og at de
av den grunn ikke kunne håndtere en kalkulator eller noen teknisk
innretning. Det har vist seg å være helt feil. Man trodde derfor det var
nødvendig med 2-3 dagers opplæring, noe som heller ikke ble nødvendig.
Etter to-tre timer har disse kvinnene lært hvordan mobiltelefonen skal
brukes. Som Yunus sier «people are poor, but they are not stupid.»

Kvinner som får «village phone» har ofte sønner og døtre som hjelper
til med betalingen og regnskapet. De løper ærend for å si fra at den eller
den ringer, ...og skal ringe igjen fra eksempelvis Dubai. Her er det praktisk
tenking som gjelder. Det er litt som den gamle telefonpraksisen som var i
Norge. Det er fruen i huset som har telefonen i Bangladesh, mens mannen
kanskje har en kafé, og barna hjelper til. Slik blir det hele en liten
forretning, forklarer Dietrichson. 

Hvordan startet dette for Telenor?
Telenor gikk som sagt inn på rent kommersielt grunnlag. Norad hadde på
forhånd finansiert en fiberoptisk kabel som gikk langs jernbanen, som
ligger litt høyt. Med tanke på flom og naturkatastrofer er det viktig at
infrastruktur som jernbanen beskyttes. Denne kabelen har vi leaset i 25 år.
Det ble raskt et landsdekkende selskap med denne kabelen. Landet har
dårlig med kommunikasjon, det er bare 4-500 000 som har fasttelefon.
Men den menneskelige og den kooperative infrastrukturen var allerede
bygd opp av Grameen Bank. Dette innebærer også mikrokreditt, som
skaper menneskelige nettverk. I Telenors portefølje var dette helt nytt, og
dette ble Telenor kjent for rundt i verden. Samarbeidet ble til som en slags
bistand, men forholdene lå til rette på det menneskelige og teknologiske
området for videre utvikling. Nå kommer mange betydelige internasjonale
selskaper og vil kjøpe seg inn på markedet i Bangladesh.

– Mange asiatiske land og selskaper vil gjerne bygge på Grameen-
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modellen. Vi merker en stor interesse fra Pakistan for våre erfaringer i
Bangladesh. Erfaringene kan vi selvsagt dele, men vi ser samtidig hvor
vanskelig det er å få til et samarbeid med kommersiell lønnsomhet.
Kombinasjonen av et landsdekkende mobilnettverk og et landsdekkende
mikrokredittnettverk er enestående for Bangladesh. Muhammad Yunus er
en visjonær mann. Han har en mengde forretningsmuligheter som bygger
videre på basale mobiltjenester. Han er opptatt av solcellenergi, Internett-
tjenester til landsbyene og etablering av Telecomkiosker for opplæring og
undervisning. Det er mange muligheter men også mange begrensninger.
Mange på landsbygda er analfabeter og andre kan bare forstå, lese og
skrive bangla, språket i Bangladesh. 

Dietrichson forklarer at telefonservice har blitt veldig viktig for hele
landsbyen. Det bidrar til manges levebrød på en rekke områder. De får
informasjon om markedspriser på produkter de dyrker og selger ved å
ringe til markedet hver morgen for å sjekke prisnivået på produktene. Da
blir det vanskelig for den tidligere mektige oppkjøperen å komme med at
prisene ligger nede og kjøpe til underprising, slik som tidligere. De kan
også ringe apoteket og spørre etter medisinen, og slik spare seg mange
kilometer, dersom medisinen ikke er inne. Mobiltelefonservicen blitt raskt
en nødvendighet i den praktiske virksomheten i det daglige.

– Mobiltelefonen er et like egnet låneobjekt som ei ku eller kyllinger.
Med Grameen Phone har dagens og framtidens kommunikasjonsmiddel
blitt det mest populære og lønnsomme låneobjektet. For å sitere
Muhammad Yunus: «Mobiltelefonen er i fattige kvinners hender som
Alladins lampe. De holder den i skjelvende hender og ved berøring kan
den gjøre underverk!» 
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KAPITTEL 3

Tradisjonell bistand, til hjelp eller skade?

Dette kapitlet stiller noen grunnleggende spørsmål om hva
utviklingspolitikk skal være, og om hvordan dagens bistand fungerer.
Kapitlet er basert på publiserte tall og dokumenterte uttalelser, og
fokuserer på offisiell bistandspolitikk.

Bistanden som ikke slo til
Hoveddelen (33 prosent) av norske bistandspenger går til internasjonale,
eller multilaterale organisasjoner ifølge UD. De store internasjonale
organisasjonene som Norge gir pengene til; Verdensbanken og FN, har en
stor og tung administrasjon, og utgjør et stort og meget dyrt
bistandsbyråkrati. Store deler av bistanden Norge og en rekke givere har
gitt de siste årene er gitt som budsjettstøtte til mottakerlandene. Bistanden
går altså til staten i mottakerlandet, i stedet for til enkeltprosjekter og
individer. Det store spørsmålet 16 giverland nå stiller seg, er om dette
virkelig gir mer utvikling for pengene? 

Svaret skal 35 konsulenter finne ved å evaluere budsjettstøttet bistand
mellom 1994–2004 i landene Malawi, Burkina Faso, Mosambik, Rwanda,
Uganda, Nicaragua og Vietnam. Tre av disse landene er blant Norges
hovedsamarbeidsland. Arbeidet startet i november 2004 og skal være
ferdig i mars 2006. Det blir utført av 16 giverland og multilaterale
organisasjoner. University of Birmingham leder prosjektet. 
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Nordmannen i teamet, Jens Claussen fra Nordic Consulting Group, (NCG)
har allerede kommet med noen observasjoner: 
– Å gi generell budsjettstøtte til et system uten budsjettdisiplin, og som
ikke har etterrettelige finanssystemer, bidrar ikke til å nå utviklingsmål.30

Ifølge Claussen er det knyttet betydelig politisk prestisje til evalueringen.
For enkelte givere vil resultatet av evalueringen kunne bety at de må legge
om sin bistandspolitikk. Det måtte tre rapportutkast og en ny prosjektleder
til, før alle giverne ble enige om hvordan budsjettstøtte skulle defineres,
og hva som egentlig skulle evalueres.

Kan vi forvente en snuoperasjon i forhold til fattigdomsbekjempelse?
En ny forskningsrapport fra International Policy Network slår fast at
bistand, totalt sett, har mislykkes med å nå sine mål i de siste 50 år.
Bistand har også ofte bremset utviklingen: Den har vært til hinder for
private investeringer, den har underminert demokrati og fattigdommen har
bare fortsatt. Bistanden har belønnet og opprettholdt regimer, som uten
denne ville mistet makten.31 Studiet, utført av den svenske økonomen
Fredrik Erixon, viser at bistand i Afrika faktisk har vært til stor skade,
fordi den har gitt den politiske eliten mer makt og gjort vanlige folk fattigere.
Afrika fikk mer enn 400 milliarder dollar mellom 1970 og 2000, men alt
tyder på at det er en negativ effekt mellom bistand og økonomisk vekst. Når
bistanden øker, faller veksten. En av årsakene til det, er at bistandsstøtte tar
over for den private sektorens investeringer. Vi ser også en negativ effekt
med hensyn til sparing: Når bistanden øker, synker sparingen. 

Rapporten konkluderer med at det hadde vært mer virkningsfullt å trekke
tilbake bistand over tid, og at bistand bare skal gis over en tidsbegrenset
periode, til regjeringer som har begynt med reformer. Kvalitative faktorer
som eiendomsrett, et fungerende lovverk, regjeringens effektivitet til å levere
offentlige goder og tjenester, og åpning i økonomien for handel og
investeringer med verden utenfor, er avgjørende for et lands økonomiske
vekst, konkluderer rapporten. 

Dette finnes det utallige eksempler på. En svensk dokumentarfilm av
Bengt Nilsson fra desember 2003 for SVT, belyser hvorfor etiopiske
bønder må brenne opp sin egen kornproduksjon: De blir utkonkurrert av
den vestlige verdens nødhjelp. I dette tilfellet er det korn dyrket av
amerikanske bønder som til enhver tid fyller lagrene i Etiopia. Andre
faktorer som bidrar til vedvarende nød i Etiopia er et svært mangelfullt
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utdanningsvesen, og at de mangler et lovverk som beskytter
eiendomsretten til de fattige. Eiendomsspørsmålet er en maktfaktor
regjeringen ikke vil gi fra seg, forklarer en lokal statsviter. 

Bengt Nilsson mener at bistanden er et hinder for utviklingen. Bøndene
utgjør flertallet i Etiopia, og de burde få øke sin egen produksjon, selge
mer og investere mer for å utvikle landet. De kan ikke konkurrere med
gratismaten, (som vanligvis selges billig på de lokale markedene) mens
befolkningen fortsetter paralysert i fattigdom, i en understimulert
økonomi. 

– Det er amerikanske egeninteresser som styrer korndonasjoner til
Etiopia. Lovgivningen i USA krever at all mat som er nødhjelp, skal være
produsert av amerikanske bønder. Dette er et enormt sløseri. Tenk bare på
transportomkostningene! I stedet burde mat og korn kjøpes fra produsenter
i Afrika. Da ville man samtidig støttet den lokale økonomien, forklarer
Nilsson. Han påpeker at selv om nødhjelp har berget mange liv under
tidligere sultkatastrofer i Etiopia, så har at man ikke evnet å legge
forholdene til rette for videre utvikling. Følgen av dette er at landet nå er
fullstendig avhengig av bistand.32

Vestlige lands jordbrukssubsidier til egne bønder blir nå i økende grad
sett i sammenheng med fattige lands tilgang til det globale markedet.
Internasjonale bistandsorganisasjoner som Oxfam argumenterer for
redusering av subsidier til rike bønder, handel på like vilkår, og
markedstilgang som grunnlag for rettferdig handel i verden. Tollmurene
rammer folk i fattige land. Dette gjenspeiles også i at G20 landene har
markedsadgang som krav nummer én i WTO- forhandlingene. Hvordan
kan de rike lands bønder ignorere dette kravet med slik skråsikkerhet?33

OECD-landene bruker totalt 279 milliarder dollar i året til
jordbrukssubsidier. Samlet bistand fra OECD-landene er til sammenligning
79 milliarder dollar. Norge, Island og Sveits topper med rundt 70 prosent
til produsentstøtte, der Norge har høyest støtte.34

Opp i mot år 2000 har det blitt større forståelse for at utviklingslandene
selv må ha nasjonalt eierskap til utviklingsprosessene, ifølge
Stortingsmelding nr. 35. Bakgrunnen var at 1980-årenes giverinitierte
investeringer i sosiale tjenester og infrastrukturprosjekter, etter hvert viste
seg å være lite bærekraftige, fordi prognosene for økte inntekter i det
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32 SVT1, 11.12.03. Dokument utfrån, fra Etiopia.
33 G20 landene er 20 jordbrukseksporterende u-land, som også forhandler i WTO.
34 Morgenbladet nr. 25. 2005.
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offentlige ikke slo til. På 90-tallet opererte industriland og utviklingsland
med forskjellige mål for utviklingspolitikken. Verdensbanken og FN-
systemet la vekt på forskjellige mål og virkemidler i utviklingsarbeidet.
Dette viser at man ikke var enige om så mye, før man kom til år 2000.
Det bor 4.9 mrd. mennesker i land der gjennomsnittsinntekten har økt de
siste 20 årene. Økonomisk utvikling skjer i hele verden. Graden av
ekstrem fattigdom har så vidt begynt å gå ned, dersom man ser de
absolutte tallene, og som en andel av verdens befolkning, skriver Kofi
Annans spesialrådgiver Jeffrey Sachs i boken «The End of Poverty». 

Sachs mener økonomisk utvikling krever at regjeringene er
utviklingsorienterte. Det må identifiseres prosjekter av høy prioritet, og det
må opprettes infrastruktur og sosiale velferdstilbud for hele befolkningen,
ikke bare for noen få utvalgte. Regjeringen må legge forholdene til rette
for privat næringsliv, slik at de tør å investere. Det er også avgjørende med
fred og intern sikkerhet. Rettsapparatene må sørge for eiendomsrettigheter,
og forsvaret må kunne beskytte det nasjonale territoriet mot invasjon
utenfra. Dersom regjeringen feiler bare med noen av disse oppgavene, vil
det resultere i hull i infrastrukturen i landet. Sachs peker også på at
korrupsjon må bekjempes. Korrupsjon skaper økonomisk urettferdighet,
ustabilitet og intern uro, og økonomien vil da med sikkerhet feile. I
ekstreme tilfeller blir det så ille at regjeringer ikke greier å utøve helt
grunnleggende funksjoner, og hele statsapparatet bryter sammen. Man kan
da ende opp i en forferdelig spiral av ustabilitet, advarer Jeffrey Sachs.35

Fattigdom og krig kan bli selvforsterkende mekanismer, der fattigdom
fører til krig, og omvendt. 

Korrupsjon
Korrupsjon er et stort problem i fattige land. En statsleder som ikke
beriker seg den tiden han sitter på makten, blir i mange kulturer ansett som
uvanlig, og kanskje litt «dum». Korrupsjon blir betraktet mer eller mindre
som en selvfølge når noen kommer til makten, uansett politisk
overbevisning. Gjennomgående kan man si at der det mangler demokratisk
tradisjon, der blir det korrupsjon. Et eksempel på dette er Nicaragua. Dette
Latin-Amerikanske landet har en blodig historie, og korrupsjon har vært et
konstant problem. 
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Nicaragua mottok store summer fra det internasjonale samfunnet i 1972 –
penger som skulle brukes på gjenoppbygging etter jordskjelvkatastrofen
samme år. Diktatoren Somoza, den siste fra dynastiet (fra 1936- 1979),
puttet bistandspengene rett i egen lomme, noe som var en avgjørende
faktor for at middelklassen støttet sandinistrevolusjonen i 1979, og
utgjorde ledelsen i FSLN.36 Etter kort tid ble det nye uroligheter .
Sandinistregjeringen opplevde et forsøk på en kontrarevolusjon fra de
såkalte Contras. Contras besto av tidligere Somoza-tilhengene og anti-
sandinister, og hadde politisk, militær og finansiell støtte fra USA.
Nicaragua var i krig igjen, og sandinistene ble selv beskyldt for
korrupsjon. Etter et tiår med borgerkrig ble det gjennomført et fritt valg i
1990, som sandinistene tapte. Violeta Chamorro og UNO37 var valgets
vinnere. Det viste seg at store pengesummer «forsvant» i de siste dagene
før Chamorro tok over makten. Ryktene sa at de hadde havnet i sveitsiske
banker og i utlandet. Flere kommandanter skaffet seg mye eiendom i
Nicaragua etter 1990. Sandinist-regjeringen hadde også vært korrupt. En
«tradisjon» som dessverre bare har fortsatt. Eks-presidenten Arnoldo
Alemán (1996- 2002) for det liberale konstitusjonelle partiet (Partido
Liberal Constitucíonal) ble dømt til 20 års fengsel i 2003, for
pengevasking og korrupsjon.38

Eksemplene på korrupte statsledere er endeløse og i flere land er det et
vedvarende problem, uansett politisk tilhørighet. Når offentlige midler
stjeles eller misbrukes, blir det mindre igjen til offentlige investeringer og
tjenester, noe som rammer de fattige hardt. Korrupsjon i stor skala tapper
staten for viktige valutainntekter. Det finnes mange typer korrupsjon.39

Selv om de rike, industrialiserte landene gjennomgående har mindre
korrupsjon enn resten av verden, bærer de et betydelig medansvar for
problemene i de fattige landene. Ofte er det selskaper med forankring i
industriland som er tilbydere av bestikkelser, og vestlige banker forvalter
midler som stammer fra korrupsjon og mislighold i utviklingslandene.
Ofte er det også en for stor vilje til stilletiende aksept av at motparter
åpenlyst misbruker midler som stammer fra store kontrakter med selskaper
fra vestlige land.40
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36 Frente Sandinista de Liberación Nacional, den sandinistiske frigjøringsfronten.
37 UNO, Unidad Nacíonal Opositora, mange partier med Violeta Chamorro som presidentkandidat.
38 Envio, jan–feb, 2004.
39 Se det som står om korrupsjon i St.meld. 35.
40 St.meld. 35
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Om et selskap betaler bestikkelser eller ikke, har naturligvis en avgjørende
innflytelse på hvordan selskapets tilstedeværelse innvirker på vertslandets
politiske struktur og klima. Man bør derfor se nærmere på hvordan
selskaper og regjeringer i fellesskap kan utvikle normer for åpenhet og
ansvarlighet, slik at mulighetene for korrupsjon begrenses. FN-
konvensjonen mot korrupsjon kan bli et viktig instrument i dette arbeidet.
Norge deltar i det internasjonale arbeidet mot korrupsjon og går inn for at
IMF i sterkere grad tar opp korrupsjon og hvitvasking i sin gjennomgang
av medlemslandenes økonomi, står det i Stortingsmelding 35.

Både FN-systemet og Verdensbanken har vært og er plaget med
korrupsjonsskandaler. En rapport fra Verdensbanken fra 2005 kommer
fram til at banken selv har betydelige problemer med dette. I løpet av de
fire siste årene har 41 ansatte fått sparken på grunn av korrupsjon eller
andre regelbrudd. 114 ansatte har i samme periode fått disiplinærstraff og
nærmere 2 400 saker er blitt etterforsket siden 1999. Selv om de 34
etterforskerne jobber på fulltid, må hundrevis av saker henlegges hvert år,
fordi etterforskerne må konsentrere seg om de verste sakene. Mengden av
korrupsjonssaker i Verdensbanken er økende, ifølge Development Today.41

Hva er den offentlige bistandsoverføringen til fattige land?
De fleste ønsker at milliardene som brukes i bistandspenger skal gå til
gode prosjekter som gagner de fattige. Da må pengene blir brukt på en
nyttig, kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Nordmenn kan få inntrykk av
at norsk bistand er særlig vellykket og bærekraftig fordi Norge er en av
verdens beste givere i forhold til bruttonasjonalinntekt (BNI). Man får
derimot ikke noe bilde av norsk utviklingsarbeid bare ved å vite hvor mye
som blir trukket av BNI til bistandspotten. Ofte kan det virke som dette
(nesten én prosent) er det eneste man faktisk «vet» om bistanden. Bak
dette cirka-tallet skjuler det seg et «utall» tall. Samlet norsk bistand var i
2004 på 15.293 mrd NOK. Budsjettet for 2005 er 16.869 mrd NOK.
Verdensbanken og FN-systemet, inkludert UNDP mottok 33 prosent av
bistandspengen i 2005. Frivillige organisasjoners støtte fra Norad utgjør 20
prosent av den samlede bistanden. Dette utgjør 53 prosent av
bistandspengene. 

De høye oljeinntektene i Norge «ødelegger» for Norges håp om å bli
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verdens «snilleste» bistandsgiver, skriver Bistandsaktuelt. Norsk bistand
som andel av BNI ble redusert fra 0.92 prosent i 2003 til 0.87 prosent i
2004, viser den oppdaterte statistikken fra OECDs utviklingskomité. Så
sent som i forslaget til bistandsbudsjettet for 2005, la regjeringen til grunn
den norske bistanden for 2002 på 0.94 prosent av BNI (se diagram 1.0). 

Diagram 1.0.

Det er skyhøye oljeinntekter og dermed et høyt BNI, som gjør at man kom
lenger unna én prosent av BNI i 2004 enn i 2003. En økning i BNI kan
forventes også i 2006, som følge av ytterligere økning av oljeprisene i
2005 og økte eksportinntekter for oljenasjonen Norge. I første kvartal i
2005 var gjennomsnittlig oljepris 46.99 dollar fatet mot 31.64 dollar per
fat i samme periode i 2004. Oljeprisen i norske kroner var 291 kroner fatet
i snitt de tre første månedene i 2005. Dette er en økning på 33 prosent i
forhold til snittpris per fat i første kvartal i 2004.42 Tallene for samlet
bistand fra OECD-landene satte ny rekord i 2004, med 78,6 milliarder
dollar. Korrigert for inflasjon og fallet i dollarkursen innebærer det en
økning på 4,6 prosent fra året før. Målt som andel av landenes BNI (i
prosent) holdt bistanden seg på nøyaktig samme nivå som i 2003, med
0.25 prosent i snitt. USA, Japan, Frankrike, Storbritannia og Tyskland er
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de største giverne. USA sto for 19 milliarder, eller 24 prosent, av de til
sammen 78.6 milliarder bistandsdollarene. Det meste av økningen er
tilskudd til Verdensbanken og bistand til Afghanistan og Irak, ifølge
Bistandsaktuelt nr. 5/2005.

Mye skjuler seg bak tall. Nå er nye, helt andre tall å finne i Rapporten
«Real Aid» fra stiftelsen Action Aid, fra mai 2005. Den hevder at hele 90
prosent av bistanden fra USA og Frankrike ikke er reell bistand som
brukes til å bekjempe fattigdom. For eksempel går en stor del av bistanden
i disse landene tilbake til eget næringsliv, gjennom såkalt bunden bistand.
I følge rapporten som stiftelsen Action Aid nylig la fram, når bare 40
prosent av de rikeste landenes offentlige bistand fram til de fattigste. Det
meste går til høytlønnende konsulenter, vestlige selskaper, overpriset
teknisk assistanse, overdreven administrasjon og dårlig planlegging.43

Norge kommer ganske godt ut av det i rapporten. På listen over landene
med størst andel «reell bistand» av det offisielle beløpet, havner Norge på
sjetteplass blant 44 land. 

Det er likevel nødvendig å se på andre rapporter og gå nærmere inn på
hva man legger i begrepet «reell bistand» for å få et klarere bilde av dette.
Professor Bertil Tungodden ved Norges Handelshøyskole sier til avisen
Vårt Land at hovedpoenget med rapporten må være å få økt
oppmerksomhet om kvaliteten på bistanden, slik at en større andel av
pengene virkelig går til fattigdomsbekjempelse. 

Historien gjentar seg
Norsk bistandspolitikks historie helt fra 50-tallet er utgitt som et
samleverk. Verket heter Norsk Utviklingshjelps Historie og er utgitt i
2003, (i 2000 eksemplarer). Ansvarlig forlagsredaktør Dag Grønnestad
mener norsk bistand blir utsatt for mye berettiget kritikk i disse bindene.
Her er det mye interessant lesing for de som ønsker å fordype seg i
materien. Et trekk ved internasjonal politikk i 1990-årene var mindre
overføringer fra industriland til utviklingsland. Dette skyldtes
bistandstrøtthet etter årtier med manglende resultater i internasjonal
bistand, stor konkurranse fra landene i det tidligere Sovjetunionen og Øst-
Europa om pengene vestlige land var villige til å gi, og økonomisk
tilbakegang i mange vestlige land.44
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43 Vårt Land, 28.05.05
44 (Norsk utviklingshjelps historie, 2000, bind 3, Frode Liland og Kirsten Alsaker Kjerland, s. 22)
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«Økt gjennomslag for markedsøkonomi og friere handel ville etter norsk
oppfatning ikke gjøre statsapparatene i utviklingsland mindre viktige.
Imidlertid kunne statsapparatene effektiviseres for å tilpasse seg den nye
virkeligheten, og ikke drive med ting som markedet kunne gjøre bedre.
Statsapparatene skulle styrkes der de hadde oppgaver å gjøre, som å sørge
for utdanning og infrastruktur. Markedsløsninger og styringsmekanismer
var den norske visjonen, en slags moderat markedsøkonomi koblet med
generelle styringsmekanismer når det gjaldt strukturelle forhold og
spilleregler». En slags blandingsøkonomi av nordisk type, ifølge
forfatterne Liland og Alsaker Kjerland. 
Når det gjaldt norsk og vestlig anbefaling til utviklingslandene om å åpne
for friere handel kunne det være langt i mellom liv og lære. Mye av
utviklingslandenes eksport ble rammet av urettferdige handelsbetingelser.
Det ble anslått at i begynnelsen av 1990-årene var cirka 50 prosent av
verdenshandelen politisk styrt av nasjonale myndigheter, på en eller annen
måte. Tall fra OECD antyder at utviklingslandenes inntektstap på grunn av
ikke-tollmessige handelshindringer i samme periode var dobbelt så stor
som den årlige bistanden fra OECD-landene. Et annet anslag regner med
at utviklingslandene tapte mer enn 400 milliarder per år på ulike
eksporthindringer av jordbruksvarer. Dette var mange ganger mer enn den
totale bistanden til utviklingslandene, skriver de samme forfatterne.

Norge skilte seg ikke ut fra andre vestlige land på dette området. For de
to vareslagene som var helt avgjørende for mange utviklingslands
økonomi, landbruksprodukter og tekstiler, beskyttet Norge egne interesser.
Norske myndigheter var klar over den dobbeltheten som lå i å arbeide for
multilateralisme, mer marked og friere handel og samtidig ha en
proteksjonistisk holdning på enkelte områder. Svaret fra UD var at «vi vil
alltid måtte drive med avveininger mellom realpolitikk og altruisme», sagt
av daværende statssekretær i Utenriksdepartementet, Helga Hernes.45

Forfatteren og professoren Martin Wolf nevner en studie han gjorde på 80-
tallet over kvotesystemet som avanserte land opererte med mot klær og
tekstilimport fra utviklingsland i boken «Why Globalization Works». Han
forklarer at han fikk dyp innsikt i dobbeltmoralen og irrasjonaliteten hos
de rike landene når han så hvordan de hadde svart på den komparative
fordelen de fattige hadde. (s. xvi) 

55

45 Samme verk som foregående, s. 24–25.

12840 Fra almisser NY  18-11-05  09:50  Side 55



Diagram 2.0

I 1990-årene utgjorde import fra utviklingsland en svært liten andel av
Norges totale import, akkurat som tidligere. Den lille økningen som fant
sted, gjaldt import fra bedrestilte utviklingsland, som Kina, Sør-Korea og
Brasil. Importen fra MUL (Minst utviklede land) var helt ubetydelig.
Denne ulike fordelingen mellom de bedrestilte og de fattigste
utviklingslandene var et vedvarende trekk i norsk handel med
utviklingslandene.46 I 1970-årene kom halvparten av alle
«utviklingslandsvarer» fra Latin-Amerika. I 1990 kom 60 prosent av
import fra utviklingsland fra Asia, grunnet økonomiske framskritt der.
Importen fra Afrika har hele tiden vært svært liten, bare 0.7 prosent i 2000.
Den gikk ned mellom 1990 og 2000. Med disse tallene var Norge blant de
OECD-landene som hadde lavest importhandel fra utviklingsland og er det
fortsatt (se diagram 2.0).

På 1990-tallet vedgikk regjeringene at proteksjonisme i Norge og andre
industriland motvirker anstrengelser mange utviklingsland gjør for å
reformere sin økonomiske politikk. Dette beskriver også svensken Johan
Norberg i boken Til världskaptalismens forsvar: «EU holder
utviklingslandene tilbake i fattigdom i egeninteresse. Den franske
økonomen Patrick Messerlin har etter EU-kommisjonens statistikk, regnet
ut kostnadene av samtlige av EUs handelshindre, inkludert toll, kvoter,
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46 Norsk utviklingshjelps historie 3, s. 57–58.
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eksportsubvensjoner, antidumpingsavgifter osv. Det peker på en årlig
inntekt på hele 5-7 prosent av EUs BNP». 47 Han skriver videre at både
USA og Europa har gjort symbolske frihandelsreformer mot de aller
fattigste landene de siste årene. Problemet er bare at de fratar varene fra å
få reell konkurranse. EUs «Everything but arms»-initiativ innbærer at toll
mot verdens minst utviklede land (MUL) avskaffes, men i lange perioder
opprettholdt man toll på bananer, sukker og ris. Haiti får gjerne eksportere
kaffe til EU, men de får ikke selge skjorter dersom de importerer stoffet
fra for eksempel Kina, forklarer Norberg. 

FNs utviklingsprogram, UNCTAD, mener økt tilgang til de rike
landenes markeder vil øke utviklingslandenes eksport med rundt 700
milliarder dollar per år. Det er fjorten ganger mer enn det de får i
utviklingshjelp. Tallene er fra år 2000 og da var den totale bistand (ODA,
Official Development Assistance) i overkant av 50 milliarder dollar. Nå er
den rundt 79 milliarder. Det internasjonale målet er å få landenes
offentlige bistand opp i 100 milliarder i løpet av få år (se diagram 3.0 for
total internasjonal bistand frem til 2002).

Diagram 3.0
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Ifølge rapporten «Real Aid»48 når bare 40 prosent av de rikeste landenes
offentlige bistand fram til de fattigste. Med andre ord blir det knapt 35
milliarder dollar igjen av ODA. Hvordan blir så disse pengene fordelt i de
fattige landene? Kommer dette virkelig de fattigste til gode? Hvor er
indikatorene som sier det? På nytt blir man sittende igjen med flere
spørsmål enn svar. Den offentlige bistanden må vise til konkrete resultater,
dersom man skal slå fast at den hjelper fattige. Vi vet at en stor del av
ODA går til FN og Verdensbanken. Brorparten av de pengene går til
skyhøye utgifter til administrasjon og lønninger for ansatte.

Bare beløpet immigranter sender hjem til familiemedlemmer i Mellom-
og Latin-Amerika fra USA beløper seg til 40 milliarder dollar. Dette tallet
er offisielt og ofte referert til både i USA og Latin-Amerika i forskjellige
sammenhenger. Dersom man sammenligner dette beløpet med «reelle»
bistandspenger til Latin-Amerika, er dette flere ganger det totale offisielle
budsjettet. Det finnes også mange ordninger og bedre utviklingshjelp fra
private aktører, som her ikke er tatt med.49 I tillegg til den offisielle
bistanden kommer gavebistand fra private og frivillige organisasjoner. «De
store fondene innen helsesektoren er en positiv nyskapning som
mobiliserer tilleggskapital fra privat sektor, stiftelser og enkeltpersoner.
Disse midlene representerer et viktig supplement.»50

De frivillige organisasjonenes totale aktivitet er ikke medregnet i ODA,
men det som er medregnet er det bistandsbudsjettene gir til frivillige
organisasjoner. Eksempelvis gir Norge 20 prosent av ODA til frivillige
organisasjoner, (NGOer). NGOene finansieres vanligvis med 90 prosent
Norad-penger, (offisielle bistandspenger). 

Mange utviklingsland anstrenger seg for å redusere
bistandsavhengigheten ved å søke andre inntektskilder, og noen land har
selv satt en grense på omfanget av ny bistand. Det internasjonale
pengefondet, IMF, advarer nå mange land mot ny opplåning som øker
gjeldsbyrdene, og mot for stor avhengighet av usikre bistandsoverføringer.
Brasil er ett av landene som kan greie seg uten lån. De takket nei til å
fornye låneavtalen med IMF og et tilbud på 40 milliarder dollar, da
låneavtalen gikk ut i mars 2005. Landet vil for første gang siden 1998 stå
på egne bein. Regjeringens omstridte budsjettkutt har gjort at gjelden i
offentlig sektor, for første gang på ti år, i 2004 sank fra 57.2 prosent til
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51.3 prosent av BNP. Brasil skylder fremdeles 23 milliarder dollar, og
pengefondet oppfordrer til større kutt i offentlige budsjetter for å finansiere
tilbakebetalingen. Finansminister Antonio Palocci uttalte at regjeringen
fremdeles holder seg til et mål for budsjettoverskudd på 4.25 prosent av
BNP, oe som skal være nødvendig for å hindre at gjeldspilene skal
begynne å peke oppover igjen.51

Drastiske virkemidler må til, dersom strukturelle fattigdomsmønstre skal
endres. Noen regjeringer i Europa har en klarere politikk enn andre rundt
dette temaet. Storbritannia har markert seg med en mer offensiv holdning enn
andre EU-land for å bli hørt. Storbritannia har også vært pådriver for at G8
skulle ta flere standpunkt under møtet i Gleneagles i Skottland i juni 2005.
Den britiske regjeringen mener at en halvering av importtollen i både
industriland og utviklingsland vil lede til en velferdsøkning i utviklings-
landene. Dette prøver regjeringen å følge opp med konkrete forslag til EU.
Videre har Storbritannia forbedret handelen til vesten fra fattige land, noe
som var et av hovedkravene for å lede G8 i 2005. Den britiske regjeringen
understreket at det haster å la fattige land liberalisere deres marked.

Det var en viss skuffelse ved slutten av G8-møtet, da
bistandsorganisasjonen Oxfam uttalte at G8-landene ikke fant noen dato
for avskaffelse av de ødeleggende eksportsubsidiene til landbruket. De
viktigste punktene G8-landene (Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland,
Canada, USA, Russland og Japan) ble enige om, var å øke bistanden til
Afrika til 0.7 prosent før 2015, slette utenlandsgjeld til de 18 fattigste
landene i Afrika, overlate handelspolitiske endringer til Verdens
Handelsorganisasjon (WTO) og prøve å gi alle som er smittet behandling
for hiv og aids innen 2010.52

De fattiges manglende rett til å eie
Den store uformelle økonomiske sektoren i fattige land har blitt viktig i
analysen om bistand de senere årene. Norge har kommet med et viktig
framstøt for å styrke fattiges eiendomsrett. Dette norske initiativet ble
presentert for FNs generalsekretær, Kofi Annan 4. mars i 2005. Norge har
fått støtte til initiativet fra en rekke andre land, ifølge Aftenposten samme
dag. Bakgrunnen for dette forslaget er at fattige i utviklingsland ofte er
uten juridiske rettigheter til land og eiendom, og dermed er utestengt fra
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den formelle økonomien. De får derfor ikke tilgang til finansiering og lån,
selv om mange driver forretning og forvalter eiendom. Ifølge UDs
statssekretær Leiv Lunde ligger det store muligheter til vekst og utvikling i
å få utvidet eiendomsretten også til de fattige. Manglende eiendomsrett er
en viktig barriere mot utvikling for de fattigste, da opptil 80 prosent av
økonomien i flere utviklingsland er innenfor uformell sektor. Satt litt på
spissen kan det sies at bistanden i dag bare går til de 20 prosentene av
befolkningen som er innenfor den formelle delen av økonomien.53

– Støtte til de som driver i den uformelle sektoren kan utfordre andre
økonomiske aktører som utnytter disse gruppene. Myndighetsorganer som
har makt over enkeltpersoner og grupper fordi de mangler formell
eiendomsrett, nasjonale og internasjonale selskaper som omgår
skattelegging og arbeidsrettigheter, mafia og andre utnytter de fra den
uformelle sektoren, sier Lunde.

Initiativtagerne ber om FN-støtte til opprettelsen av en kommisjon som
skal være uavhengig og bestå av flere land. Medlemmene er ikke utnevnt,
men peruaneren Hernando de Soto vil spille en sentral rolle. Han har
gjennom sine omtalte bøker belyst og gjort kjent problemer knyttet til fattiges
manglende eiendomsrett. Han har satt problematikken på dagsorden også
internasjonalt. I boken «The Other Path» (s. 55) sier han at
utviklingsprosessen viser at folk er villige til å bryte lover i et samfunn som
ikke aksepterer dem (menneskene). Ikke fordi de vil leve i anarki, men fordi
de vil bygge et annerledes system – et system som respekterer et minimum
av grunnleggende rettigheter. Disse rettighetene er eiendomsrett, dersom man
tenker på uformelle boligforhold. Historien om uformelle bosettinger er
historien om de jordløses og eiendomsløses manglende rett til å få eie noe
selv.54 Deres manglende rett til å eie er ofte ensbetydende med fattigdom.

Utenlandsgjelden 
Gjeld er en stor hindring for utvikling og for utviklingsarbeid. Norge er
blant de landene som også har en høy profil i internasjonalt arbeid for å
håndtere utviklingslandenes gjeldsproblemer. Regjeringen har framlagt en
videreføring av de norske gjeldsplanene som opprinnelig ble utarbeidet i
1998. Planen fastsetter prinsipper for å bruke norsk gjeldslette på en
strategisk måte, og slik at det kun kommer utviklingslandene, ikke andre
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kreditorer til gode. Norge var det første landet som tok til orde for 100
prosent gjeldslette for de fattigste landene og er det eneste OECD-land
som ikke fører bilateral gjeldsettergivelse som utgifter innenfor
totalrammen av bistandsbudsjettet. Det betyr at norsk gjeldsettergivelse er
addisjonell til andre bistandstiltak. Eksempelvis har regjeringen vedtatt å
slette Vietnams gjeld til Norge. Gjeldsslettingen vil være en del av et såkalt
gjeldsbytte, i samarbeid med FNs fond for landbruksutvikling. Som del av
avtalen vil Vietnam bruke samme sum som blir slettet, 35 millioner kroner,
på nærings- og jordbruksutvikling i to av Vietnams fattigste provinser.55

«Under vårmøtene i Verdensbanken og IMF i april i 2005 kom
deltakerne ikke til enighet om gjeldslette. Striden står først og fremst
mellom USA og Europa på en sum på opptil 40 milliarder dollar. USA vil
slette gjelden landene har til Verdensbanken og Afrikabanken uten å
kompensere for dette, slik at banken vil ha mindre penger igjen til nye
utlån. De europeiske landene mener dette vil innebære en svekkelse av
bankene, og ønsker at giverlandene skal stille med ekstra finansiering for å
dekke gjeldsletten. Storbritannia ønsker å selge en del av IMFs
(pengefondets) gullbeholdning for å finansiere gjeldslette, noe USA er
klart motstander av. Heller ikke Frankrikes forslag om å skattelegge
internasjonale flyreiser for å finansiere gjeldsletten fikk den nødvendige
oppslutningen.»56 Gjeldslette ble likevel ett av lyspunktene man kan ta
med seg fra sommeren 2005. G8 landene ble enige om å slette en stor del
av gjelden i de 18 fattigste landene i Afrika. Dette betyr ikke at
Verdensbanken ikke skal kreve inn gjeld av alle de andre fattige landene i
verden som har pådratt seg lån, eller at disse landene slipper fri fra gjeld i
framtiden. «Verdensbankens viktigste svakhet er bankens pendling i
selvforståelsen mellom det å være bank og bistandsorganisasjon. Dette
fører ofte til ansvarsfraskrivelse. Problemet er at Verdensbankens dårlige
og uansvarlige råd ledet til at mottakerlandene tok opp lån og satte seg i
gjeld. Resultatet er gjeldskrisen som holder låntakerne fast i gjelden. Det
er på tide at ansvaret plasseres hos Verdensbanken selv», skriver Atle
Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Dagens situasjon der statene lar sitt mektigste multilaterale instrument i
finansieringen av utviklingsprosesser opptre med så stor grad av
uansvarlighet og utydelighet, kan ikke fortsette, mener han.57
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KAPITTEL 4

Den globale mikrokredittkampanjen 

Toppmøtet for mikrokreditt for Latin-Amerika og Karibia ble avholdt i
Chile i april 2004. Målet er å bidra til at fattigdommen halveres innen
2015, og at minst 100 millioner fattige familier får mikrokreditt i løpet av
år 2005. Jeg var der som journalist med observatørstatus, på oppdrag for
tankesmien Civita. Etter en gjennomgang av deltakerlistene kunne jeg ikke
finne noen fra Norge eller resten av Norden i kampanjen for
fattigdomsredusering gjennom mikrokreditt. Det var ingen fra UD eller
NORAD, ingen fra norske NGOer. Dette kunne reflektere at Norge ikke
har fokus i Latin Amerika for tiden, men på disse toppmøtene for
mikrokreditt er det tankene og ideene som gjelder, ikke den geografisk
beliggenheten av møtene.

Konklusjonen min var at dette reflekterer at Norge har liten interesse for
mikrokreditt. Chile er et foregangsland når det gjelder mikrofinans og det
flommer over av mikrobedrifter, som utgjør en stor del av bedriftene i
landet. Chile er også det landet i Latin-Amerika med høyest økonomisk
vekst. Til stede var flere av de viktigste mikrokredittorganisasjonene (MFIer,
MFOer/NGOer og banker) som Grameen Bank, Grameen Foundation,
Grameen Trust, ACCION International, CGAP, FINCA International,
UNITUS, RESULTS, CRECER, Women’s World Banking, Fundación Latino
Grameen, PRO-MUJER og FONKOZE for å nevne noen. Flere
internasjonale og multilaterale bistandsorganisasjoner som Freedom from
Hunger, USAID (Tilsvarende Norad, men fra USA), UNIFEM og
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International Labour Organization fra FN og flere banker som inkluderer
fattige som Banco Sol Bolivia, Banco do Nordeste do Brasil og Banco
Estado Chile. Dessuten var blant annet Spania, Italia, Frankrike og England
markert til stede fra Europa. Grameens grunnlegger, Muhammad Yunus var
toppmøtets store trekkplaster, sammen med Spanias dronning Sofia, som
deltok et par dager. Hun har gjort mikrokreditt til sin hjertesak og sørget for
at mikrokreditt har blitt et viktig bidrag fra Spania til Latin Amerika.

I årene framover skal hvert land (alle som har registreringssystemer)
bidra med sitt. Ved å samle data skal man få en total oversikt over hvor
mange som får kreditt, hvor mange av disse som tilhører de fattigste, og
videre følge med på hvordan det har utviklet seg for låntakeren i årene
som kommer. Målsettingen er å nå 100 millioner familier i 2005, hvorav
de fleste lånene skal gå til kvinner. Dette er en sterk motivasjon for de som
jobber med å gjøre mikrokreditt tilgjengelig for fattige i verden i dag.
Yunus fortalte at fram til i 2003 hadde 51 millioner familier fått
mikrokreditt, og han antok at tallet var kommet opp i 80 millioner i 2004.
De endelige tallene for opptellingen i 2005 blir offentliggjort i Canada i
2006. Siden skal kampanjen fortsette fram til 2015.

Det er fire sentrale målsettinger kampanjen har, som kommer til å fortsette
i ubegrenset tid:
1) Nå de fattigste i verden med mikrokreditt. 
2) Gi kvinner makt og kontroll over hverdagen sin gjennom mikrokreditt.
3) Skape selvfinansierte økonomiske institusjoner for mikrokreditt.
4) Garantere at mikrokreditt blir positiv og målbar for klienten og

hennes/hans familie.

Myter
En av kampanjelederne, Sam Daley Harris fra USA, tok for seg tre myter om
mikrokreditt som det haster å få avlivet:
Første myte: Institusjoner som gir mikrokreditt (MFI) kan ikke nå de fattigste,
fordi det er for vanskelig å identifisere og motivere de som er så fattige.
Andre myte er: Dersom institusjonen når de fattigste, blir den aldri
bærekraftig fordi tilleggskostnadene med å identifisere, motivere og gi så
små lån til de fattigste blir for dyrt i administrasjon. 
Tredje – og kanskje mest utbredte myte – er at de fattigste som får lån,
bare får en større belastning enn det familien har fra før.
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Disse mytene springer ut i fra en tro på at det ikke er så smart å bruke
mikrokreditt som et verktøy for sosio-økonomisk utvikling for de fattigste
familiene i verden. Nå snakker vi om de fattigste, som lever på under én
dollar per dag. Daley Harris sier mange omtaler dette som en «intern»
eller «akademisk» debatt. Men han understreker at det ikke bare er noen
akademisk debatt for 1.2 milliarder fattige i verden som lever på mindre
enn én dollar per dag, og som blir nektet en mulighet som følge av denne
analysen. Det er derfor viktig for mikrokredittinstitusjoner å vektlegge
nettopp de fattigste. Sam Daley-Harris sier det er skuffende at de store
institusjonene i verden ikke støtter opp om mikrokreditt i større grad enn
det de har gjort. Han adresserer kritikken både til FN-organisasjonen
UNDP og Verdensbankens utviklingsfond. Hans visjon er at
verdenssamfunnets syn på hvordan man skal få til utvikling i fattige land
må endres – slik vil også verden endres.

Ny lovgivning for utviklingshjelp
En ny lov ble ratifisert i juni 2003, etter mye motstand fra ledere innen
internasjonal utviklingshjelp. Den forplikter USAID til å utvikle og sertifisere
to eller flere kostnadseffektive redskap for å måle fattigdom, definert som
inntekt under én dollar per capita. De nye redskapene bør erstatte de som
finnes i dag (som offisiell bistand bruker). De eksisterende redskapene er
nemlig ikke adekvate når man skal måle fattigdom. Etter at de nye
måleredskapene er sertifisert, bør alle institusjoner (MFIer) som mottar fond
fra USAID bruke en av disse, og rapportere hvor mange nye klienter de får
som har mindre inntekt enn én dollar per dag. Denne lovgivingen skal
garantere at minst halvparten av fondene til mikrofinans fra USAID skal
komme de fattigste til gode. Denne lovgivingen vil ha stor innvirkning,
spesielt om den også blir «tatt i bruk» av andre land og donorinstitusjoner. 

Samtidig som den nye lovgivingen viser at en revolusjon har funnet sted
med hensyn til mikrofinans, ser man også at revolusjonen har møtt
motstand. Denne motstanden kommer fra viktige utviklingsinstitusjoner
som har blitt bedt om å innta lignende politiske retningslinjer som den nye
lovgivingen i USA. Motstanden kommer fra Verdensbanken, de regionale
utviklingsbankene og FNs utviklingsprogram.58
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Norad har mye nytt å lære, fordi det norske direktoratet for utviklingshjelp
ikke har utviklet noe rapporteringssystem for mikrokreditt ennå. Dessuten
kanaliserer Norad 33 prosent av bistandsmilliardene gjennom nettopp de
internasjonale institusjonene som har satt seg i mot dette forslaget. Det blir
litt skjevt fordelte penger fra NORAD, dersom man sammenligner det med
0.47 prosent som går til mikrokreditt, hovedsaklig gjennom frivillige
organisasjoner.
Ansvarlig for mikrokreditt i Norad, Brita Næss, sier de arbeider med å få
på plass et rapporteringssystem, men at Norad også mangler kompetanse
innen mikrokreditt. Dersom Norad ikke vet hva som blir gitt til mikrokreditt i
verken norske kroner eller dollar, kan de heller ikke rapportere om hvor
mange som får mikrokreditt, om effekten, eller hvor mange som krysser
fattigdomsgrensen i relevante MFIer der norske bistandsorganisasjoner eller
Norad er direkte eller indirekte involvert. Misjonsalliansen er blant de som
har et systematisk rapporteringssystem over sine prosjekter med mikrokreditt.
Et lignende rapporteringssystem er det viktig at også Norad får på plass. En
lovgivning om bistand i samme ånd som den amerikanske fra 2003, bør også
på plass her i Norge. Først da blir det mulig å garantere at en del av støtten
går til de aller fattigste. (Her ignorerer jeg det faktum at USAs totale
offentlige bistand bare utgjør 0.23 prosent av BNI.)

MFIer, banksystem for fattige.
Mikrofinansinstitusjoner blir nevnt hele tiden når man snakker om
mikrokreditt. Forskjellen mellom konvensjonelle banker og MFIer er
ganske store. Mikrofinansinstitusjonene vokser i takt med den såkalte
mikrofinansindustrien. Her kommer en enkel og punktvis forklaring på
hvordan MFIer fungerer, hvordan de oppstår, forholdet til NGOer og
hvorfor de ikke blir som vanlige banker: 
a) MFIer krever ingen sikkerhet eller panteobjekt. Ved gruppelån på 5 til 20

personer, kausjonerer de for hverandre. Det varierer litt med lokale forhold. 
b) Det er ganske vanlig at MFIer bare har manuell kontroll med utlån.

Denne bankvirksomheten er ofte på et lavere nivå enn i vanlige banker.
Systemet er kontantbasert og har ikke alltid datasystemer.

c) Tilbakebetaling skjer ukentlig, annenhver uke eller en gang i måneden, i
renter og avdrag. 

d) Låneagenter kommer ofte og henter inn lån som lånegruppen betaler
tilbake samtidig.
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e) Renter varierer fra sted til sted. Det er vanlig med 25-40 % effektiv
rente, der alle administrative kostnader ligger inne. Rentene er på vei
nedover, etter hvert som man får mer kunnskap og forståelse om
hvordan det kan gjøres bedre. Det kommer sannsynligvis mer penger
inn i MFIer, det blir større konkurranse og MFIer effektiviseres. Det kan
bety at rentene faller 5–10 prosent i de kommende år.

f) Alle utlånsbeløpene er små, i snitt 3–400 dollar, men ofte under 100
dollar. Dette gjør låneprosessen dyr og forklarer delvis rentenivået. Det
koster eksempelvis like mye å låne ut 400 dollar som 10 000 dollar.
Dette er en av grunnene til at konvensjonelle banker ikke vil overta for
MFIene. 

g) Det forventes økt aktivitet på mikrokreditt-området. På sikt kan det bli
en konsolidering, med fusjoner og sammenslåinger. Det vil skje med
konkurranse, kontroll og oppfølging. Dette forventes å skje over hele
verden og resultatet vil bli lavere renter for låntakerne.

h) Når en MFI blir stor, blir den stadig mer lik en vanlig bank. Et
eksempel på det er Grameen Bank som nå har 18 000 ansatte. Men
MFIer opererer annerledes enn vanlige banker med tanke på
utlånsbetingelser, sikkerhet, kunder, avdrag, etc. Derfor vil MFIer
fortsatt fungere parallelt med ordinære banker. 

i) Europas sparebanksystem har på en måte en historisk likhet med hva
MFIer er i dag. Gamle sparebanker var kooperativt eid, slik mange
MFIer er i dag.

j) De starter ofte lokalt med lokale interessegrupper og sparing.
k) Andre MFIer er startet av NGOer som en kredittinstitusjon. Dette skjer

ofte som en fortsettelse av et nødhjelpsprosjekt. Når den verste nøden er
over, vil NGOene bidra til at befolkningen får et levebrød og blir
selvhjulpne. Mikrokreditt er da et effektiv virkemiddel.

l) Utfordringen for NGOer som vil starte og drive MFIer er å få inn nok
penger slik at de kan hjelpe stadig flere. Andre problemer man kan
oppleve er knyttet til kulturforskjeller, avhengighet av lojalitet for
institusjonen, at det kreves tilstedeværelse i starten samt at de ansvarlige
må besitte et visst kunnskapsnivå om lokale forhold.

m) Mikrokreditt er et fag. Det er viktig at NGOer har bankfaglig
bakgrunn. Det er slett ikke nok bare å være til stede.

n) Det er viktig at MFIer gir opplæring til kundene om regnskap. Mange
MFIer har egne kurs, der kundene får økonomisk grunnopplæring om
renter og avdrag, punktlighet og konsekvensene av utelatt nedbetaling.
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Dette er en service låntakerne bør ha tilgang til.
o) Med gode nok rammebetingelser hadde det ikke vært nødvendig med

MFIer. Da kunne ordinære banker operert også innen mikrofinans. 
p) Man ser en tendens til at de konvensjonelle bankene «skummer fløten»

av de beste kundene i MFIene. Det skjer når kundene blir kredittverdige
for vanlige banker. Disse kundene, som har kommet seg ut av
fattigdommen, vil ofte skifte til en vanlig bank der de kan få minibank-
kort, kredittkort etc. For å unngå dette må MFIene være i stand til å
tilby sine kunder et bredere spekter av produkter og tjenester.

q) Dette forklarer også hvorfor MFIer hele tiden prøver å forbedre sin
service. De er avhengige av en del «gode» kunder og penger i
sirkulasjon, for å kunne betjene flere av de fattigste som kunder. 
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KAPITTEL 5

Mikrokreditt i Norge.

Er det behov for mikrokreditt i et rikt land som Norge?
Unni Beate Sekkesæter har 15 års erfaring med mikrokreditt, og skriver nå
sin doktoravhandling om mikrokreditt i USA, England og Norge. Hun er
daglig leder for Nettverkskreditt BA og Stiftelsen Microinvest for de som
faller utenfor finansieringsordninger i Norge. De startet i Norge i 2003, og
bygger på Grameen-modellen. 

Ideen om mikrokreditt for hjemløse, fattige og arbeidsløse i USA stammer
fra Muhammad Yunus, og startet i 1985, da Bill Clinton var guvernør i
Arkansas og lette etter nye muligheter for lavinntektsgrupper. (Også Hillary
Clinton har vist engasjement innen mikrokreditt. Hun var i Bangladesh i
1995 og deltok på Microcredit Summit i Washington i 1997.) Yunus møtte
skeptiske holdninger til at mikrokreditt skulle prøves ut i USA. De som var i
mot dette, argumenterte med at amerikanere behøvde større lån og lang og
intensiv trening før de var klare til å starte sin egen forretning. «Det var det
motsatte av den vi-kan-klare-det holdningen jeg alltid hadde møtt i USA.
Hver dag leste jeg om hvitsnipper og blåkrager som måtte forlate sin
arbeidsplass. Det ble klart for meg at framtidige generasjoner måtte ha to, tre
karrierer i løpet av livet. Jeg var nysgjerrig på å finne ut hvordan fattige
amerikanere ville reagere på mikrokreditt» forklarte han.59 Det er erfaringer
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fra USA og England Unni Beate Sekkesæter har studert og tatt med seg til
Norge. Hun betrakter seg selv som en sosial entreprenør. 

- Da jeg var 20 år reiste jeg jorden rundt og møtte fattige i mange
forskjellige prosjekter. I India så jeg mikrofinans for første gang i 1989. Da
fikk jeg lyst til å gå videre med utviklingsstudier. Jeg endte opp med
forskjellig fag, og har en Master i fredsstudier med vekt på internasjonal
politikk, utviklingsstudier og sosial etikk ved Trinity College i Dublin. Min
forskningsbaserte masteroppgave var om mikrofinans og hjelp til selvhjelp i
Bangladesh, spesielt med fokus på lån basert på egen sparing (tredobling).
KFUK og KFUM tilbød mange tjenester i tillegg til selve låneprosessen, og
jeg fant det meget inspirerende, forklarer Unni Beate Sekkesæter.

Blandingsmodell, etter Grameen-prinsipper.
Modellen som brukes i Norge er inspirert av flere modeller. 
- Mine læringskilder i Bangladesh var hovedsaklig Grameen og KFUK-
KFUM ( Kristlig forening for unge kvinner og unge menn). Jeg har også
sett på Quaker-hjelpens utrolige program i Uganda, som heter Uganda
Change Agent Association. Litt av bevisstgjøringsmodellen deres brukte vi
for å lære opp medarbeiderne våre.  Det er også veldig relevant å se hva
som har skjedd i USA. Der var de godt i gang allerede i 1989. Jeg møtte
Yunus i Norge i 1996 og var på første Microcredit Summit i 1997. Der
fikk jeg veldig mange nye kontakter, og vi har senere utviklet modellen
videre, etter vestlige ideer. 

- Yunus kom hit i 1996 da Kvinnebanken i Norge hadde en mønstring i
Lofoten. Vi ble ganske godt kjent og snakket om ideen jeg hadde i forhold
til flyktninger og innvandrere i Norge. Jeg jobbet da på et asylmottak og
så problemet veldig nært: Utrolig kompetente mennesker som ikke hadde
papirer eller mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet i Norge. Vi
begynte å organisere flyktninger, og hadde samarbeid med flere
organisasjoner for å lage den aller første gruppen som vi lærte opp.
Gruppen hadde feltarbeid og intervjuet flere, for å tilpasse modellen etter
norske forhold. Modellen ble stadig justert, etter som vi fikk erfaring og
bedre kjennskap til andre mikrofinans programmer. Det gjorde at vi etter
hvert måtte bryte med den generelle norske policyen for å drive
mikrofinans, som de norske gruppene startet med i Lofoten i 1992. Det
første «Grameen- prosjektet» ble faktisk utprøvd av Fiskerinæringas
Kvinneutvalg ved Bodil Maal. De er ikke aktivt nå, og var kun basert på
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næringsutvikling i distriktene. Vi var de første som startet med
innvandrergrupper, og måtte gjøre mange tilpasninger for at modellen
skulle passe til denne gruppen.

Noen av de som startet i Lofoten ble med oss da vi startet
Nettverkskreditt i 2003. Tidligere leder for arbeidsutvalget for
Kvinnebanken Norgesnett, Ellen Width, var vår første styreleder. Fra 1998
tok Innovasjon Norge (den gang SND) over ansvaret for å samordne ulike
finansieringskilder som Landbruksbanken og Distriktenes Utviklingsfond.
Midlene skulle gå gjennom Innovasjon Norge. Vi trodde det skulle bli veldig
bra, men det viste seg at de fleste pengene fortsatt bare gikk til distriktene,
ikke til byene. Dette førte til at det var vanskelig for oss å få midler. Vi fikk
litt penger i 1999 og 2000 men etter det fikk vi ingen ting. Det var liten
forståelse i systemet for de behovene målgruppen vi jobber med har. Den
situasjonen er der fremdeles. Derfor tok vi saken i egne hender og jobbet
aktivt for å finne alternative finansieringskilder. Det har vi greid. Nå har vi
60 medlemmer, og et nettverk og en database på 700 navn. Vi har dannet
gruppe nr. 38 i Oslo, i tillegg til to grupper i Drammen, tre i Bergen, og en i
Hedmark. Flere har kommet innom, lært litt og gått videre med studier eller
fått seg jobb. 

Nå har vi grupper på 4-7 personer, og tilbyr både individuelle lån og
gruppelån. Gruppelånet er egentlig individuelle lån tatt i gruppe. Gruppen har
et visst ansvar, men betaler ikke lånet for den som ikke betaler sitt eget lån.
Det eneste de risikerer er å miste sparepengene som er sikkerhet for lånet.
Det er et solidarisk ansvar i en viss grad. Vi kommuniserer at man får
billigere lån ved å være med i gruppe, fordi læringseffekten i nettverket er så
viktig. Det er seks prosent rente på gruppelån og ni prosent på individuelle
lån. Vi kaller det ikke rente, men servicegebyr. Man betaler for at vi veileder,
hjelper til med budsjetter og utvikler forretningsplaner. Vi prøver å få folk i
grupper fordi det gir mer suksess og bygger sosial kapital. 

Kan du forklare hva sosial kapital er? 
Det ble mye diskutert i USA.  Det er noe mer enn bare nettverk; det er
evnen til å tilegne seg og sile ut yrkesrelevant informasjon gjennom ens
sosiale nettverk. Sosial kapital er de tilleggskunnskapene man får av
omgivelsene rundt seg. Har man ikke kontakt med mennesker rundt seg
får man heller ingen sosial kapital. Kommer man inn i en nettverksgruppe,
får man kunnskap av flere som har mer kunnskap på mange områder. Man
mottar kunnskap, samtidig som man deler sin kunnskap og sine erfaringer
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med andre. Det hever nivået, og gir økte muligheter for lån, man får lettere
adgang til arbeidsmarkedet osv. Vi ser at effekten av å være i disse
nettverksgruppene er veldig gode. Mange mener det nesten er som å få en
storfamilie.  Gjennom vårt nettverk og Etablererforum knytter deltagerne
kontakter og benytter seg av hverandres tjenester.

Selve låneprosessen er et trappetrinnssystem. I løpet av 12 uker
etableres gruppen, og man har opplæring og regelmessige
informasjonsmøter. Dersom gruppen fungerer får man et «testlån» på 
10 000 kroner. Man betaler det på tre til seks måneder, og betaler like mye
i måneden som man gjør på et mye større lån over lengre tid. Slik får vi
testet ut betalingsvilje og evne. Det er sikret med 10 prosent sparepenger
som gruppen må spare for dette lånet. Gruppen må til enhver tid spare 10
prosent av utlåns-summen. Da føler man ansvar og eierskap til dette,
samtidig som man har en risiko, dersom betalingen ikke skjer perfekt. Vi
sier «dere er både banksjefer og inkassobyrå». Det er til syvende og sist
låntagerne som har ansvaret for å kvalitetssikre at man ikke gir penger til
noen man ikke tror kan betale tilbake. Dette er etter Grameen-modellen,
forklarer Sekkesæter.

Med de første 10 000 testes forholdet internt i gruppa og kundeforholdet
til oss i stiftelsen Microinvest som står for utlånsordningen for
Nettverkskreditt BA. Vi skiller mellom service, alle tjenester man yter til
medlemmer, og selve lånene. Søknaden, budsjettet, oppfølgingen og alle
disse tingene gjøres av Microinvest. Microinvest er en finansiell
nyskapning som er stiftet av Cultura Sparebank, som er Norges etiske
bankalternativ, Hordaland Fylkeskommune, som har 20 nettverksgrupper
og Nettverkskreditt BA. Dette første lånet kvalifiserer til neste lån som
kan være inntil 100.000. Det er behovsprøving på om man får 100.000
eller ikke. Det må være et realistisk prosjekt som kan sikre at du tjener
nok til å betale det. Lånet er vanligvis på mellom 20-100.000. 

Hva slags virksomheter støtter dere? 
Det er ganske mye tjenesteyting, som frisør og tekstil og designprosjekter,
men også mange innen import og eksport. Noen miljøvennlige prosjekter
hvor man eksporterer norsk «overforbruk» til land i sør, for eksempel brukte
bildeler og bilmotorer finner veien ut av Norge til Afrika. Den virksomheten
går veldig bra økonomisk også. Et suksesskriterium vi har er at personen
kvalifiseres til å ta et vanlig lån etter hvert. Så langt har vi tre som har klart
det. Vi bygger kredittverdighet gjennom tillit, nettverk og deltakelse. 
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Hva er forskjellen på å få mikrokreditt i Norge og i fattige land?
Jeg tror faktisk det er ganske likt. De som gjør dette i fattige land er folk
med personlige ressurser, med pågangsmot. Slik er det også her. Blant
innvandrere i Norge er det mange godt utdannede mennesker som har
større ressurser enn mange nordmenn, men det er et vanskelig og
komplekst system man må gjennom hvis man skal starte bedrift i Norge.
Vi arrangerer derfor en 130 timers etablereropplæring. Etter det får man
kursbevis og lånet i hånda. Gruppen fortsetter og man får videre
oppfølging når virksomheten iverksettes. Man kan betale ned lånet en
gang i uken, eller betale minst en gang i måneden. Det er lagt opp til å
små beløp ofte, så det skal bli lettere å betale ned. Det går an å få lån opp
til 250.000, men det er først og fremst markedet under vi skal gi service
til. 

Hva med din doktoravhandling - hva har du funnet ut?
Det er en veldig stor forskjell mellom Norge, USA og England. I USA og
England har man samarbeid med banker og finansinstitusjoner.
Myndighetene har lagt til rette dette gjennom et lovverk i USA
(Community Reinvestment Act). Det tvinger finansinstitusjonene til å
tenke lokalt, og investere sitt overskudd i lokalsamfunnet. Det gjør at de
tar en rolle man ikke ser i Norge i hele tatt, med unntak av Cultura Bank,
der vi har fått til et samarbeid. Men det var helt nytt for meg at en privat
bank som First USA Bank faktisk investerer i driftskapital til
mikrokredittprosjekter og lånekapital til fond. Da får man et effektivt
«public-private partnership». Suksessraten for disse prosjektene blir da
mye høyere. Det har vært en 600-dobling innen sektoren etter at denne
loven kom. Denne tankegangen om sosiale investeringer fra private store
firmaer er godt kjent i USA, men veldig lite utviklet i Norge. Det samme
ser man i England. Man er redd for en slik lovgiving. En bank jeg
intervjuet hadde investert av egen fri vilje, fordi de synes dette er viktig,
og for å vise at «vi trenger ikke en lov, for vi gjør det likevel.» De hadde
en selvpålagt gulrot, noe som mangler totalt i Norge. Det er bl.a. min
kunnskap fra USA og England som har gjort at samarbeidet med Cultura
Bank kom i gang. Selskapet Microinvest garanterer for lånene og Cultura
gir lånene fra sin ordinære låneportefølje. Det er en stor seier at vi har
kommet så langt. Nå har vi fått en fylkeskommune, en bank og et privat
andelslag til å samarbeide om en nyskapning, og godkjenning fra
kredittilsynet til å gjøre det. 
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Vi kaller oss sosiale entreprenører. Vi driver forretningsmessig, men
samtidig ut i fra en sosial profil. Det andre suksesskriteriet handler om
sammenfallende interesser fra ulike «stakeholders». Har man fra offentlig
side en veldedighetsmentalitet; at man gjør det kun av sosiale grunner, vil
man ha problemer med å se de finansielle og forretningsmessige behov for
driften. Jeg tror 80 prosent av suksesskriterier kommer an på om man
klarer management- siden. Er man for snill, slik at den sosiale siden tipper
over blir det ikke bra. Det er også omvendt, dersom det bare blir det
finansielle, blir det heller ikke vellykket. Det er en balansekunst, der to
ulike verdener må tilpasse seg hverandre, og jobbe for et felles mål. 

Det er viktig å få frihet til å bygge organisasjonen etter behov, slik at
interessentene kan bli fornøyde. Denne friheten har vi ikke opplevd å ha i
Norge. Vi har følt at vi har fått en modell tredd nedover hodet, som sier at
«sånn skal det være» hvis man ønsker å få finansiering. Det trengs en
privat aktør med en helt annen rasjonalitet for å drive dette effektivt mens
det offentlige kan ha en viktig rolle i forhold til finansiering, men ikke
drift av ordningen. Den konflikten blir vanskelig å takle her i Norge i
forhold til i andre land.  Vi befinner oss i et skjæringspunkt - mellom
statens veldedighet og den reelle finansverden - der et det et tomrom som
vi prøver å fylle. I USA finnes en overgangsordning på to år, hvor man
kan beholde sosial- og trygderettigheter til man begynner å tjene penger,
slik at man kan leve av det. Det samme har man i Irland, med en god
trappetrinnsløsning (Back to work enterprise allowance). Det er en slik
overgangsordning vi prøver å fortelle myndighetene at er logisk og
samfunnsbesparende. En slik ordning tar folk alvorlig, og øker deres
muligheter til å kunne lykkes. I tillegg vil man oppnå besparelser på
sosialbudsjett og trygdebudsjett (10 mill euro spart på 5 år i Irland). Man
kan ikke forvente at en sosialklient kan si fra seg bostøtte og alt i ett jafs.
At man har et organisasjonsnummer i Brønnøysund betyr ikke
nødvendigvis at man tjener penger. Det er et vanskelig felt, der vi møter
ganske lite forståelse. Heldigvis har noen av topp-politikerne etter hvert
begynt å interessere seg for dette problemfeltet. Vi har blant annet fått
støtte av Erna Solberg og Laila Dåvøy.

Vi må bryte veldig mange barrierer. Det er mye «hønsemor-mentalitet»
og norsklærere som sier at ingen av ”våre elever” vil kunne tenkes å klare
dette. Men heldigvis møter vi mange folk som er positive. De som faktisk
ser at en liten sømvirksomhet i Drammen kan føre til en brukbar
næringsvirksomhet innenfor søm og tekstil etc. Vi jobber i Drammen og
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der ligger de  langt foran andre steder når det gjelder holdninger og
nytenkning. Men fra folk som driver med bistand har jeg fått høre at dette
er «business» og fra folk som driver med sosial opplæringsvirksomhet, får
vi høre at «våre» ikke kan lykkes. Man opplever at noen nesten ser litt ned
på dem man jobber med fordi de ikke er norske. Man glemmer at personen
ikke ble født på flyplassen, men faktisk har med seg mange ressurser fra
hjemlandet. 

I forskningen min har jeg brukt samme mal både i England, USA og
Norge, og har sammenlignet data. Dataene er veldig like. Alle brukerne får
styrket selvtillit av å være med i nettverket og av å tjene sine egne penger.
Mange kan leve på inntekt som andre i familien har, men de vil bevise at
de kan noe. De vil skaffe seg egen inntekt fra egen næringsvirksomhet.
Det går veldig mye på stolthet, og den tilliten og støtten de føler fra
nettverket er utrolig viktig. De bruker dette som sin egen lille
bankordning, der de får raske penger ganske ubyråkratisk, i tillegg til at de
får verdifull oppfølging. Vi dekker veldig mange behov, for veldig lite
penger. Oppfølgingen per gruppe i Hordaland koster for eksempel bare kr.
48.000 i året.
De jeg intervjuet i Hordaland var relativt lavt utdannet. Majoriteten var
kvinner i distriktene som ellers ikke hadde noe annet jobbtilbud. I England
var det samme fenomen; distriktskvinner med marginale muligheter. I
USA var det nesten bare minoritetsdeltakere, flest afro-amerikanere. De
møtte veggen når de kom til bankene, og så på dette som eneste mulighet
til å finansiere sin virksomhet. Det er den type grupper vi jobber med i
Oslo og Bergen: De som absolutt ikke kan skaffe finansieringslån noen
steder, og som må starte sin egen virksomhet for i det hele tatt å komme
seg inn på arbeidsmarkedet.  Her snakker vi om sosialklienter,
arbeidsledige, folk som får kursstønad, folk på attføring og folk som har
gått gjennom alle mulige arbeidsmarkedstiltak i opp til ti år. Dette er
mennesker som aldri egentlig har vært ute i arbeidsmarkedet og fått prøvd
seg skikkelig. Jeg vil si 80 prosent av våre brukere er i denne gruppen, og
flere og flere etnisk norske kommer også til oss. Det er ganske grelt å se
hvordan systemet ekskluderer en relativt stor gruppe mennesker når det er
gode tider og lett for andre å få lån. Det går på betalingsevne og mangel
på fast sikkerhet. Her er det et virkelig behov både for penger, lærdom,
nettverk og sosial kapital. 

Vi har en langsiktig strategi for å bygge opp hver enkelt virksomhet. Nå
forhandler vi med relativt store organisasjoner om kommende sosiale
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investeringer og garantiordninger, som forhåpentligvis i løpet av neste år
kan bli landsdekkende. Det er mye som skjer i løpet av 2005. Vi får
telefoner fra hele landet fra nye interesserte. Vi har ikke driftsmidler ennå
til å tilby tjenester til alle som vil ha lån, men vi har deltatt i en
rundebordskonferanse med regjeringen om Kvinner og Næringsliv. Der ga
vi flere konkrete innspill til hvordan dette kan bedres for de gruppene som
faller helt utenfor. Motstand møter man fordi folk ikke tror helt på at det
finnes en verden som er så forskjellig fra deres. Da Muhammad Yunus
kom til USA og begynte å snakke om problemene til de som faller utenfor
lo de av ham på Universitetet i Chicago. Der mente de ingen hadde behov
for lån på mindre enn 20.000 dollar. Dette sto i skarp kontrast til Yunus
erfaringer, som var i kontakt med mange som trengte lån på bare 500
dollar for å komme i gang. Men mange kjenner ikke den verdenen. Slik er
det i Norge også. Man tror at det ikke finnes behov, helt til man møter den
personen som må leve på 4.000 utbetalt i måneden, med to-tre barn. Det er
mange mennesker som er i den situasjonen at de ikke kan kjøpe seg sin
egen bolig eller skape sin egen arbeidsplass, og som ikke har en mulighet
på arbeidsmarkedet. For dem handler det om verdighet, om å bli delaktig i
samfunnet. Man må se på avhengighet av trygd og støtteordninger som en
mangel på kontroll over eget liv, mangel på kontroll over sin egen
hverdag. Det er de strukturene vi jobber politisk i forhold til, etter
modeller fra blant annet USA og Irland. 

Det finnes også mange negative krefter i forhold til mikrokreditt på
akademisk- og bistandspolitisk nivå, hva mener du om det?
Det finnes en inngrodd avhengighetstenking. Til å begynne med var det
fryktelig vanskelig for mikrofinansorganisasjoner å få igjennom at dette
ikke var en gavebistand, men at det faktisk skulle tilbakebetales. Man må
behandle dette på en annen måte. Mange skjønner ikke at penger kan leve
og resirkulere. UDI ble overrasket da jeg spurte om vi kunne få ta med oss
kapitalen vi fikk av UDI i 1999, til en ny stiftelse. Da kunne de ikke forstå
at vi hadde de pengene ennå. Jeg har skrevet litt om dette temaet selv og
bidratt til artikler, og jeg er i alle fall kritisk til at hele debatten vris vekk
fra de som egentlig trenger dette virkemidlet. 

I vesten og i USA er det tjenestene og opplæringen låntakeren får, som
har hovedfokuset, men den luksusen har man ikke tillatt seg i like stor
grad i sør. Der har man så sterke krav om bærekraftighet at mange
institusjoner som hadde disse tjenestene, har sett seg nødt til å skrelle det
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bort, fordi det koster for mye. I Bangladesh er det over tusen institusjoner
som gir lån til de fattige og noen av dem gir ut penger så lett, uten andre
tjenester. Det gjør at folk kan komme i dyp gjeldskrise, og dermed må
oppta lån fra flere institusjoner for å betale de andre lånene. Da kommer
de inn i en gjeldsspiral det er vanskelig å komme ut av.  Mikrokreditt skal
derfor brukes med varsomhet, og det må skje i kombinasjon med andre
tjenester. For eksempel opplæring i alfabetisering og etablerertrening,
gjerne i partnerskap med andre organisasjoner. Når det gjøres riktig er det
ingen tvil om at det fungerer. 

Jeg er enig i Muhammad Yunus sin filosofi. Grameen er forsiktige. Jeg vet
om mange som ikke tør ta lån selv. Jeg har møtt veldig edruelige fattige
mennesker som skjønner hvor grensa går. Jeg har også møtt fattige som var i
et såkalt Credit Plus Program, hvor de fikk mye bevisstgjøring og andre
tjenester. Men så dukket det opp en ny organisasjon som nærmest kastet
penger etter dem, og som lånte ut mye større beløp. Da gikk alle over til de
nye og tok disse pengene. Etter seks måneder skjønte de at dette ikke var bra.
De gikk da tilbake til den opprinnelige institusjonen igjen. Det synes jeg var
sterkt og har brukt det som eksempel i diskusjoner.

Det Yunus sier om at prosessen er like viktig som pengene for å komme
seg ut av fattigdom, har jeg sett i virkeligheten. Men gjennom eget
feltarbeid har jeg også sett andre institusjoner innen samme sektor som er
vel så effektive, nemlig det verdensomspennende KFUK-KFUM. Der
spiller andre tilleggstjenester en viktig rolle. Jeg har nettopp skrevet en
evaluering for dem. De er store på tilleggstjenester i Asia, India,
Bangladesh og Sri Lanka. Mitt inntrykk er at dersom lønnsomhetkravet er
for stort, har man ikke lenger fokus på de aller fattigste. Vi møtte folk som
har vært med i 20 år og som langt fra er fattige lenger. En fornyelse av
prosessene tror jeg er nødvendig. Det viktigste er å konsentrere seg om å
gjøre folk i stand til å lykkes med egen virksomhet og passe på at
låntakeren faktisk bruker lånet selv!

Mikrokreditt i Norge 
- Vi var med å stifte det Europeiske Mikrofinansnettverket for to år siden.
I europeisk kontekst var vi veldig tidlig ute. Selv om vi er små og i en
oppbyggingsfase, har vi vært med å legge premissene for hvordan dette
skal være i Europa. I oktober i 2004 var vi i Brussel og hørte presidenten i
EU-kommisjonen. Han snakket om Muhammad Yunus og om hvor viktig
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dette er i europeisk kontekst, for å fange opp marginale grupper som
verken bankene eller andre ordninger klarer å fange opp. Flere av våre
partnere har nådd et slikt nivå at man nå ser viktigheten av dette også i
Europa. 

Man må ta innover seg at det finnes marginale grupper som er
avhengige av offentlige tilskudd. Vi betaler ut veldedighet med letthet,
men tar ikke så lett innover oss at det kanskje er noe feil i systemene våre.
Det synes jeg er veldig tankevekkende. Etter mine beregninger er det rundt
10 prosent som ikke har tilgang til lån i Norge. Av disse er det rundt fem
prosent som faller utenfor alle ordninger. Det er en ganske stor del av
befolkningen. Det er disse som vi søker å nå ut til. 

Låntakerne, hvem er de? 
De fleste som har oppsøkt Unni Beate Sekkesæter, er mennesker som ikke
kommer noen vei i Norge. De har gått trøtt av å motta penger fra
sosialkontoret eller Aetat. De har veldig dårlig råd, ikke mulighet til å få
banklån og kan betraktes som fattige etter vestlig målestokk for fattigdom.

Batool Saqaf (34) 
Hun kom til Norge for syv år siden, med sin ektemann fra Nord Irak.
Kurderne ble sterkt undertrykt av Saddam Husseins regime i Irak, og hun
fikk oppholdstillatelse i Norge som politisk flyktning. Hun er utdannet
agronom, men har i løpet av syv år aldri hatt en fast jobb og aldri innenfor
sitt kunnskapsområde. Batool har jobbet litt som tolk og har nå en
fornybar kontrakt i kommunen som minoritetsrådgiver. Det holder ikke til
å få banklån. Pengene til husleie går «ut gjennom vinduet» hver måned.
Dersom man ikke eier noe og ikke har fast jobb, forblir man eiendomsløs
og har konstant veldig dårlig råd. Mannen, som er biolog, har hatt
praksisplass en gang i laboratoriene for Tine Meierier gjennom Aetat. Det
ble ingen fast jobb og han livnærer seg selv som pizzaselger.

Vi kommer fra en kultur der det er vanlig at man startet for seg selv.
Bestefaren min hadde butikk, brødrene til mammaen min har forretning.
En har lastebiler som han eier og leier ut, sammen med sønnen. Den andre
har tre butikker. Når barna blir store, skaper de seg også sin egen butikk
eller noe sånt. Her blir man passivisert fordi man ikke får tilgang til lån.
Pluss all den tid man går igjennom, før man oppdager at det er sånn. Det
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at vi får kurs, opplæring og lån gjennom Nettverkskreditt BA er
kjempepositivt, sier Batool. 

Kan ordningen med penger gjennom sosialkontoret da bli mer skade enn
nytte, på sikt?
- Veldig skadelig, sosialt, menneskelig, mentalt, alt! Man får lite nettverk
av trygder. Skal man se hva sosialhjelp er, så er det noe annet enn det man
tror til å starte med. De kaller sosialhjelp «lønn» først. Etter et år har man
lært seg litt norsk. Da ser man at det ikke er slik, og at det er veldig lite å
leve for. Man får et negativt bilde av seg selv, og å komme inn på
arbeidsmarkedet er tøft. Derfor er det så viktig for oss å få hjelp til å
etablere egne virksomheter, slik at vi kan klare oss selv, sier Batool.

Batool jobber nå med et nytt introduksjonsprogram for innvandrere i
Norge. Dette ble igangsatt i september 2004, og skal hjelpe folk å komme
seg i arbeid. På disse kursene har blant annet Nettverkskreditt blitt
presentert. Det er først og fremst dårlig økonomi deltagerne sliter med.
Det er hovedårsaken til at man ikke kommer videre, eller ikke blir
integrert i det norske samfunnet. «Har du fast jobb og et godt liv, så får du
det bedre, har du ikke det, så får du ingen ting», sier Batool.  Hun sier det
er vanskelig å være fattig i et rikt samfunn, spesielt med tanke på barna
som vil ha det andre barn har. «Man ser andre barn som har så mye. Så
begynner ens egne barn å spørre om å få det ene og det andre. Ting vi ikke
har råd til å gi dem. Da kjenner man seg utenfor.»

Det er ikke folk i Norge som ekskluderer, det er systemet, mener
Batool. Nå vil hun starte for seg selv. Hun vil bli kredittverdig for banken
og kjøpe sitt eget hjem. Hennes forretningsidé er framtidsrettet og
avhengig av datateknologi som arbeidsredskap. Hun vil importere klær fra
Bangladesh til Irak, via nettet. Med sine første 10.000 kroner i prøvelån,
greide hun å kjøpe sin egen bærbare pc, samt et internett-abonnement.
Lånet har hun allerede nedbetalt.

Qudsia Amatul Quddas (43)
Hun beskriver seg selv som alenemor i Norge med fire barn, fordi mannen
bor i Pakistan. Begrunnelsen for at mannen ikke får komme til Norge er at
Qudsia har for dårlig inntekt. Hun har lenge forsøkt å få en bedre inntekt
enn det hun mottar på sosialkontoret for å overleve i Norge. Jobber har
hun lett etter i tre år. Nå gjør hun selv noe med sin egen livssituasjon. Hun
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har sitt sømverksted i Drammen hvor hun bor, og ser nå ganske positivt på
framtiden. 
- Først sa jeg i fra til bare venner at jeg kan sy. Så hengte jeg opp reklame
på togstasjonen og i en del butikker. Da fikk jeg mine første kunder. En
pakistansk dame er veldig fornøyd med meg, og hun sender meg flere
kunder nå. Ikke alle har mye penger, men det går. Jeg fikk lån i februar, og
kjøpte en symaskin. Nå har jeg betalt tilbake alt, og jeg har fått innvilget et
nytt lån, fordi jeg nå behøver en overlock maskin og en PC. Jeg vil
importere stoff fra Pakistan, siden det ikke finnes noen butikk i Drammen
med importerte stoffer, og det er mye dyrere å kjøpe i Norge. Jeg har også
fått oppdrag fra en gardinbutikk i Drammen og venter på flere og større
oppdrag. Vi nettverksgruppen min åpner nå syverksted sammen i egne
lokaler. Hun forteller at hun ble intervjuet på radio og i lokalavisen, da
hun deltok i et seminar i Drammen kommune. Nå har hun fått et større
nettverk av nordmenn og utlendinger. 

Ruby Franklin Kwarasey (27)
Hun er opprinnelig fra Ghana, oppvokst i Norge og utdannet dekoratør
innen interiør og designfag. Hun deltar i en lånegruppe på fire, og har
nettopp blitt ferdig med etablereropplæringen. 
- Jeg har vært ferdigutdannet en stund og har tatt en del andre jobber innen
andre yrker. Jeg har holdt på med denne forretningsideen i snart to år. Ideen
er en afrikansk, design, interiør og stoffbutikk. Her kjenner man til nesten
bare batikk, men det finnes så mye annet. Nå føler jeg meg klar for dette.
Samtidig har jeg brukt masse tid på å søke jobb, uten nytte. Nå skal jeg bruke
min kompetanse til å skape noe selv, noe jeg tror jeg kan lykkes med.

Ruby viser fram et stort antall stoffer og sier mønstrene i mange av
disse rene bomullsstoffene har en spesiell betydning, i afrikansk kultur. 
- Jeg er interessert i å få en butikk i et sentralt og tilgjengelig område. Det
kan bli veldig tøft å betale husleie, men dette har jeg beregnet lenge, og
undersøker ennå hvordan jeg skal få det til. Den største bekymringen min
er ikke pengene, men om folk vil ta det til seg, fordi det er nytt. Jeg har et
bra nettverk og håper på at også mennesker fra Afrika blir mine kunder.
Tror du denne muligheten vil forandre deg på noen måte? 
Jeg tror jeg kommer til å bli mer fornøyd med meg selv. Da vil jeg nok
tenke: ”Jeg har klart det!” 
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KAPITTEL 6 

Genderperspektiv i mikrokreditt.

Gender-studier og gender-problematikk relateres ofte til utviklingsarbeid.
Det er blitt en målsetting i seg selv innen utviklingsarbeid å nå kvinner.
Kvinner føder barn og tar hovedansvaret for sitt avkom, uansett
nasjonalitet, geografisk opprinnelse, religion eller etnisk tilhørighet. Det er
naturlig at kvinner blir prioritert, da de også er de fattigste.

«Gender» skiller seg fra «kjønn», som kun refererer til biologiske
forskjeller mellom hunkjønn og hankjønn. Gender er sosialt konstruerte
roller og muligheter, assosiert med å være hunkjønn eller hankjønn, samt
det sosiale og kulturelle forholdet mellom kvinner og menn, jenter og
gutter. Innenfor målsettingen om fattigdomsredusering er
mikrokredittbevegelsen spesielt fokusert på kvinner. Hele 96 prosent av
låntakerne i Grameen Bank er kvinner. 

Ordet «empowerment» blir brukt ofte i forbindelse med kvinner og
mikrokreditt. Kort sagt kan det gi maktesløse verdighet og kontroll over
egen tilværelse, samt motivasjon og mulighet til å delta mer, også i det
offentlige rom. Det er en vanlig oppfatning blant de som jobber med
mikrokreditt at lånet er en viktig faktor for at dette skal bli mulig i kulturer
der kvinner ellers ikke har noen mulighet. Det er meget mulig å forestille
seg at kvinners økonomiske uavhengighet betyr mye for likestilling i den
tredje verden, vel så mye som det gjorde for den feministiske
frigjøringsbevegelsen på 70-tallet i vestlige land. Studier tyder likevel på
at det ikke nødvendigvis er slik i fattige land. Sosiale og kulturelle faktorer
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kan avgjøre om det fører til økonomisk uavhengighet eller ikke. Dersom
kreditt blir brukt til produktive formål, slik som håpet er for
mikrofinansorganisasjoner, betyr dette også mer ansvar og gjøremål for
kona i huset, og ikke nødvendigvis mer finansielt spillerom. Kvinnens
økte inntekt kan også resultere i at mannen bidrar mindre økonomisk,
spesielt i husholdninger med lav inntekt og lite penger, er en av
konklusjonene i boken «Women and credit».60

Det finnes mange feltstudier med fattige som har fått lån som kan
bekrefte større endringer i deres liv. «Tidligere kunne jeg ikke uttrykke
meg selv, eller stå foran folk. Nå har jeg et lykkelig ekteskap og barna
mine respekterer meg, fordi jeg kan forsørge dem». Den fattige kvinnen
som sier dette, forteller at hun ble tryggere i sine roller som mor, kone og
forretningskvinne. Hun driver en liten mursteinsbedrift, og har lagt til side
stein til nytt hus med hjelp av mikrolån.61

Ifølge det samme studiet (The Microfinance Revolution) forklarer
forfatteren at ved økt inntekt og eiendom, vokser selvtilliten samtidig.
Dette gjelder naturligvis begge kjønn. Et eksempel er en fattig mann i det
sentrale India som begynte å dyrke mango ved hjelp av lån. «Jeg måtte
jobbe hardt, vanne og ta vare på trærne. I begynnelsen hadde jeg ingen
inntekt, og det er gud som styrer regnet. Jeg måtte jobbe hardt i fem år,
men da det kom frukt, kunne jeg betale lånet uten noe problem. Jeg gravde
en brønn og nå har jeg vann året rundt til min egen gård. Nå behøver ikke
Gud ta vare på gården min, nå kan jeg gjøre det selv».62

Vi kan se at minst fire av FNs millenniumsmål har gender-profil. Disse
målene har blitt utviklet over mange år, og er svært relatert til kvinners og
barns rettigheter. FNs arbeid for å kodifisere kvinners rettigheter omfatter
FNs kvinnekonvensjon, som ble vedtatt i 1979 og videreutviklet av FNs
menneskerettighetskonferanse i 1993, samt handlingsplanen fra Kvinne-
konferansen i Beijing, der det uttrykkelig fastslås at kvinners rettigheter er
menneskerettigheter. Dette har vært en viktig drivkraft for å bedre kvinners
stilling og et viktig redskap for utvikling. Sammenhengen mellom likestilling
og fattigdomsredusering er sentralt for å oppnå FNs tusenårsmål: 

Mål nr. 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmål: Å halvere andelen
ekstremt fattige innen 2015, og halvere andelen som sulter fram til 2015.
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Mål nr. 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn. Sikre at jenter så vel
som gutter får fullføre grunnskolen innen 2015. 
Mål nr. 3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling, («empower
women».)
Mål nr. 4. Redusere barnedødeligheten (barn under fem år) med to
tredjedeler av 1990-nivået til 2015.
Mål nr. 5. Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner.
Mål nr. 6. Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer. Stoppe og
reversere spredningen av hiv/aids, malaria og andre store folkesykdommer
innen 2015. 
Mål nr. 7. Sikre en miljømessig og bærekraftig utvikling. 
Delmål: Reversere miljøforringelser og halvere andelen mennesker uten
tilgang på sikkert drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold innen
2015, samt forbedre levekårene for slumboere betydelig. 
Mål nr. 8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling.
Delmål: Sikre befolkning i utviklingsland tilgang på rimelige medisiner i
samarbeid med legemiddelindustrien. Ta opp utfordringene til de minst
utviklede landene, inkludert toll- og kvotefri adgang for deres eksport.
Utvidet program for gjeldslette for fattige land med særlig tung
gjeldsbyrde og ettergivelse av offisiell bilateral gjeld så vel som mer
offisiell bistand til land som følger fattigdomsreduserende politikk.63

Erfaringer fra organisasjonen PRO MUJER i Bolivia.
Intervju med Carmen Velasco, direktør for Utviklingsprogrammet PRO
MUJER (Programa para la mujer) fra Bolivia. 
Carmen deltok på toppmøtet for mikrokreditt i Santiago i april 2005.
Hennes organisasjon ble utviklet for fattige og ekskluderte kvinner, som
får opplæring og utviklingsmuligheter, samtidig som de låner og sparer.
Det er 64 000 kvinner som låner og sparer gjennom dette programmet. Av
disse får 50 000 lån kontinuerlig. Hele 80 prosent av låntakerne er
alenemødre eller har barn og familie. PRO MUJER gir alle opplæring og
oppfølging etter at de har mottatt lån. De får lån gjennom en regulert
mikrofinansinstitusjon, der både sparing og lån er en integrert del. Hun
forklarer at arbeidsledigheten i Bolivia hadde vært katastrofal, dersom den
uformelle økonomiske sektoren i samfunnet ikke hadde eksistert.
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– Vi startet samarbeidet med en del kvinner som mottok matdonasjoner.
De hadde mottatt donor-matvarer gjennom en lengre periode, noe som
hadde skapt en stor avhengighet av «assistensialistiske» og paternalistiske
utviklingsprogram. Å få folk ut av dette «scenarioet» har kostet mye. Vi
måtte begynne med å bygge opp deres selvtillit, og forklare at de ikke
burde bli avhengige av donor-mat. Vi forklarte at de burde bruke sitt
potensial for å komme seg ut av denne sirkelen, slik at de kunne bli
uavhengige og selvhjulpne. Dette har ikke bare resultert i forbedret
inntekt. De har vokst som personer, de tør å stå opp for sine interesser i
lokalsamfunnet, og de har fått et mer en mer protagonistisk rolle i
kjernefamilien også, sier Carmen.

– Jeg tror land som Bolivia lider på grunn av de rike landenes
holdninger. De har gitt smuler av sin rikdom til våre land. Denne
bistanden har ført til en passivisering av folket. De får forventninger om at
de stadig skal motta hjelp, uansett hvor lite det er, i stedet for å gjøre det
de virkelig er i stand til. Den passive holdningen som folk får etter å ha
mottatt donorhjelp må motarbeides. Vi må bygge opp selvfølelsen deres på
nytt, og stimulere lysten og gleden av å komme seg ut av fattigdom med
egen hjelp. Heldigvis begynner dette arbeidet nå å bære frukter. Flere
tenker at nå får de ikke flere gaver. De tar heller skjebnen i egne hender,
og forsøker å gjøre noe med sin livssituasjon ved å ta opp lån og sette i
gang virksomhet. Dersom vi skal få noen form for internasjonal bistand
må det være «revolving funds», ikke gaver. Det vil holde muligheten åpen
for stadig flere til å få lån. Internasjonal bistand og FN holder på å trekke
seg tilbake fra Bolivia, fordi de har oppfattet at de ikke har oppnådd noe.
Programmene de kom med har ikke forbedret kostholdet eller forbedret
livet for folk, men skapt en livsfarlig avhengighet. 

Hun forklarer at organisasjonen jobber med bevisstgjøring rundt
ernæring, helse og familieplanlegging, slik at kvinner bare skal få så
mange barn de selv ønsker.
– Når en kvinne får litt opplæring og begynner å tjene penger, blir en
konsekvens av dette en veldig tydelig forbedring av barnas og familiens
levestandard, fordi hun investerer fortjenesten i hjemmet. Gjennomgående
er det er en mye større prosent kvinner som bruker pengene i hjemmet enn
menn. 

– I vårt program har vi en sparekomponent, der det kreves at låntakere
sparer egne penger hver gang de betaler ned lån. Det er nå 50 000 kvinner
som til sammen har spart over 13 millioner dollar. Vi har blitt kritisert fordi
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vi har det som en obligatorisk regel at våre låntakere må spare. Denne
kritikken er vi uenige i. Kvinnene selv er fornøyde. I Bolivia er det snakk om
en befolkning som er så fattig at de aldri hadde spart, dersom de ikke hadde
blitt «tvunget» til det. Vi har også gjennomført spørreundersøkelser om hva
våre deltakere liker best ved organisasjonen. Da svarer de fleste at nettopp
den obligatoriske sparingen er viktig. Dessuten kan ingen ta fra kvinnen disse
pengene, som hun har på egen konto.

Yunus om gender
Muhammad Yunus har i dag et klart genderperspektiv i Grameen Bank,
men veien fram til så stor kvinnelig deltakelse som i dag har vært lang,
forklarer han under et intervju i Santiago.
– I starten fikk vi til 50/50 deltakelse. Men vi ville prioritere kvinner, og
andelen har økt fra femti til seksti og til sytti prosent osv. Det har en klar
innvirkning på familien at kvinner får lånet. Det er ikke behov for å gjøre
mer research på det i dag. Barn får automatisk fordel av det, med bedre
klær og mat. Vi ser at situasjonen endrer seg.

– En av strategiene for overlevelse blant fattige i mange utviklingsland
er at de får mange barn, da de ikke vet hvor mange som vil overleve.
Barna vokser opp som «slaver». De gjør hva som helst for et måltid, da de
ikke får noe lønn i familien. Dersom mor har makt i familien ser man at
barna kommer hjem med små ting, men det skjer ikke dersom faren har
makten. Det viser seg at menn ser ting i et kortere perspektiv. Mennene
bruker opp pengene de tjener, mens kvinner alltid ser ut til å være mer
forsiktige. Som oftest er moren ansvarlig for hjemmet og familien, og hun
må sørge for at det strekker til for alle, så langt det er mulig. Av den grunn
blir hun naturligvis veldig forsiktig. Hun lærer seg å prioritere, og hun
lærer seg nøysomhet. Når hun får et lite lån, har hun med seg disse
kvalitetene. Lånet utnyttes med varsomhet, på den beste og mest effektive
måte. Menn derimot, tar veldig raske og ubetenksomme avgjørelser. Vi ser
hvordan forskjellen arter seg når kvinner og menn får lån. Vår tanke er at
dersom lånet skal komme hele familien til gode, må mor få det. Det har
vært mange klager mot banken av den grunn, mange menn skjønte ikke
dette med at kvinner skulle få lån, og i alle fall ikke at det i starten skulle
være fifty-fifty. Denne utålmodigheten fra menn i begynnelsen skapte en
del spenning. Bangladesh er et muslimsk samfunn, og mange
utenforstående trodde vi prøvde å ødelegge religionen med å gi lån til
kvinner. Menn trodde vi prøvde å fornærme dem. «Hans kone fortjener
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ikke å få noe lån! Det er han som fortjener det, det er han som er den som
arbeider hardt,» var argumentene. Vi hadde massevis av problemer til å
begynne med, med alle disse ektemennene. Hvordan kunne vi roe dem ned? 

– Vi gjennomgikk mange trinn med kvinnene. Vi lærte dem hvordan de
skulle beskytte pengene, og hvordan de skulle beskytte ekteskapet, i og
med at ekteskapet mange ganger sto i fare på grunn av pengene fra lånet. I
vårt samfunn er det veldig lett å skille seg fra sin kone. Alt du trenger å si
er «jeg skilles i fra deg» tre ganger. Ingen kan da stoppe det. For at slike
opprivende scener skulle unngås ble «tension mangement» en av våre
store oppgaver. Vi lagde rollespill der kvinnen ble ektemannen, og mannen
kvinnen som kom hjem med lånet. Det var morsomt å se hvordan samtalen
utviklet seg. «Ektemannen» sier gi meg pengene og «kvinnen» sier; det
kan jeg ikke, for reglene er sånn og sånn. Ettersom mannen er sjefen i
familien, «tilhører» pengene ham, så hvordan behandle dette? Etter disse
forberedelsene hadde vi eksklusive møter med ektemennene, der vi
forklarer hvordan dette skal fungere, og hvordan reglene i banken er. Etter
det arrangerte vi felles møter med alle samlet. Spenningen sank etter hvert. 

– Det er særlig det første året kvinner får lån som er kritisk. Mye fordi
mannen ikke tror kvinnen klarer å betale det tilbake. Han tror hun kommer
til å tulle bort pengene, og at han til slutt må stå ansvarlig for lånet. Derfor
blir han veldig nervøs. Han tror kvinnen hans er dum og ikke forstår det
som har med penger å gjøre. Når hans kone begynner å tjene penger og
betale ned lånet, lurer han på hvor hun har fått alle pengene i fra. Han
begynner da å hemmelig beundre sin kone for det hun presterer, og forstår
at hun ikke er så dum som han trodde. Han har trodd at det er det eneste
hun er god for er å ta i mot ordre og bli ropt til. Nå ser han at hun faktisk
kan få til ting selv, mens hennes jobb tidligere bare besto i å si «yes
sir,…yes sir», forteller Muhammad Yunus. 

«Female empowerment» kan vel neppe forklares på en bedre måte, og
dette er grunnlaget for at mikrokreditt har en så sterkt «empowerment-
komponent». Ut fra et gender-perspektiv kan man analysere de sosiale,
økonomiske og politiske effektene av lånene i en større sammenheng, i
samfunn der likestilling ikke er kulturelt og politisk innarbeidet. Lånet kan
betraktes som en av de få rettighetene en kvinne får i det offentlige rom og
på pengemarkedet. En rettighet som krever mot og ansvar, og som på sikt
vil bety økt uavhengighet for kvinner verden over.64
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KAPITTEL 7 

Forbrukersamfunnet, markedet,
mikrokreditt og fattiges finansiering.

Hva tror du de fattige spiser?

Mange jeg snakker med tror nærmest de fattige lever på gress og
ernæringskjeks fra FNs katastrofehjelp. Slik er det ikke. En del dyrker noe
mat selv, men de aller fleste fattige er faktisk avhengige av å kjøpe mat til
gjeldende markedspris, i likhet med alle andre. Ofte må de til og med
betale en mye høyere pris enn de rike. Grunnen til det, er at de kjøper
smått, ikke i større kvanta. Små poser med mel, små poser med bønner,
med vaskepulver, såper, matolje… Alt som er pakket i smått er dyrere enn
i større forpakning. Importartiklene har fancy og dyr design, dyre farger,
og en dyr forpakning som havner i søpla. Importerte varer er opprinnelig
laget for forbrukermarkeder på den nordlige halvkulen, eller oftest omtalt
som i vesten, der folk har mer penger. Men lokale varer er også dyrere å
kjøpe i smått. Da koster 250 gram av et produkt fort halvparten av det
1000 gram gjør. Med andre ord; melk, brød, medisin og sko er ekstremt
mye dyrere for fattige – selv om prisnivået er lavere enn i vesten – nettopp
fordi de har så lite å handle med. 

Det er derfor absolutt ingen god idé å tro at de fattige egentlig ikke
trenger penger. Det er rett og slett litt ubarmhjertig. De må ved siden av
mat kjøpe seg ernæring, kjøpe helse, skolegang og tak over hodet. Det blir
meningsløst å diskutere om de fattige trenger vann, infrastruktur,
utdanning eller helse, litt ved for å fyre opp, eller gjeldslette. De trenger
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alt. De fattige behøver bedre tilrettelagte priser og billigere teknologi
forklarer C. K. Prahalad, professor i administrasjon og business. Han
mener de fattige må få en rimeligere vei inn i forbrukermarkedet og at det
må tas hensyn til BOP-markedet (markedet på bunnen av pyramiden). Han
forklarer dette i den internasjonale bestselgeren «The Fortune at the
Bottom of the Pyramid». Han foreslår hvordan dette kan gjøres og belyser
alt fra teknologi for analfabeter til billige materialer for husbygging. På
dette området må ny produktutvikling til, som reflekterer behovene innen
BOP-markedet. Han snakker om et mer inkluderende marked enn det som
finnes i dag, som stort sett er tilrettelagt for den rike og utdannede
forbrukeren.65

Manglende kunnskap om fattiges forbruksmønster er et hinder for
forståelsen av deres behov.
Det å få kunnskap om fattigdom og fattige folks sofistikerte
overlevelsesstrategier alliert med mangfoldet av finansielle behov, har
nesten ført til en «Copernican revolution» står å lese i et dokument fra
Plan International. Her blir barns forhold til penger utforsket. Det står
videre at flere studier avslører et fargerikt spekter av finansiell service som
brukes av fattige, og en helt ny tilnærming til de finansielle tjenestene, der
sparing er tillagt like stor vekt som lån. Her er naturligvis mikrokreditt
sentralt. 

Hvordan skulle mennesker i den rike verden greid seg uten banklån,
studielån, billån, huslån og andre lån? Man ser det ikke som noen spesiell
service i den rike verden, til tross for at mange ekskluderes her også. Det
bør det heller ikke betraktes som i den fattige verden.
Mikrofinansinstitusjonenes profesjonalisering av service vil komme en
større del av de fattige til gode. Det har allerede blitt et spørsmål om
mikrokreditt på sikt virkelig er et anliggende for bistand? Mikrokreditt
behøver ikke bistandspolitisk styring, bare god administrasjon. 

Nå er mikrokreditt en begrenset service ved siden av konvensjonelle
banker. Små lån er nemlig ikke lønnsomt for de store bankene. Vi ser
mange profesjonelle mikrofinansinstitusjoner i verden som blir eller har
blitt helt selvgående etter tre år eller mindre. Alt kommer an på nasjonens
lovgiving og åpenhet, og vilje til å formalisere finansiell service for den
fattige delen av befolkningen. Tilleggsservice som opplæring innen enkelt
regnskap bør følge med. Gruppelån er ansett som viktig fordi folk støtter
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og hjelper hverandre i gruppene. Grameen og andre institusjoner har
begynt å gi lån til enkeltindivider som ikke har en gruppe å samarbeide
med. Det viser seg å være nødvendig. Mikrokreditt er et valg, for de som
ønsker det.

Hvem er egentlig vi i den rike verden, – med bank og velferdsstat – til å
bedømme om de fattige skal få tilgang til lån eller ikke? Bare arrogansen
som ligger i å vurdere om mikrokreditt bør være en service eller ikke,
beviser at man i vestlige land bør revurdere hele den konvensjonelle
tenking rundt den fattige befolkningen og rundt utviklingshjelp i sin
helhet. Den rike verden trives litt for godt i den selvpålagte og litt
misforståtte rollen som «Moder Teresa». Det er tøft å gi slipp på denne
rollen, fordi man så gjerne skal hjelpe de fattige på sin egen måte. Man
burde derimot hjelpe befolkningen i landene til å stimulere sin egen
økonomi og på sikt landets økonomi.

Uansett hva man kommer fram til på behovspyramiden, behøver fattige
tilgang til penger og kapital for å kunne inkluderes på en mer verdig måte
i det samfunnet de lever i.

Utviklingsøkonomi og mikrokreditt
Kalle Moene er professor ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.
Han underviser i sammenlignende økonomi, eller Comparative
Institutions. Han har hatt studenter fra Bangladesh, som har tatt
embetsstudier i sosialøkonomi og gått videre til PhD i USA, i
utviklingsspørsmål. Moene snakker om mikrokreditt fra et
utviklingsøkonomisk perspektiv. Han er selv positiv til mikrokreditt, selv
om uttrykket mikrokreditt etter hans mening, er litt jålete og litt «vestlig –
NGO». Han traff Muhammad Yunus i India i 1996 og er imponert over
hva Grameen Bank har fått til.

Kan man si at mikrokreditt viser at markedet kan hjelpe de fattige?
Markedet kan hjelpe de fattige, men gode kredittinstitusjoner som
tilgodeser de fattiges behov kommer ikke av seg selv. I et uregulert
kredittmarked få ikke de som trenger det mest låne det de trenger, selv om
de har svært gode prosjekter. Problemet er at de fattige som regel ikke kan
stille pant som sikkerhet for lånene. Land med store forskjeller i
formuesfordeling og jordfordeling trenger derfor spesielle kredittordninger
for de fattige. Grameen har lykkes blant annet fordi banken har sosialt
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engasjerte medarbeidere som organiserer låntakerne. Det er også lignende
vellykkede ordninger i Mexico og Brasil. Grameen Bank er ikke villig til å
samarbeide med alle støttespillere utenfra. Banken insisterer på å være
selvstendig og ville for eksempel ikke motta støtte fra Verdensbanken.

Hvorfor er mikrokreditt er godt redskap til å bekjempe fattigdom?
Fattigdom dreier seg ikke bare om inntekt, men også om mangel på makt
og innflytelse. Mikrokreditt, slik Grameen organiserer den, er et godt
redskap fordi man satser på kvinner. Helsesituasjonen kan også klassifisere
til om man betraktes som fattig eller ikke. Med bedre økonomi kan også
den bedres.

Det jeg har studert mest er det fattige har ordnet selv. De uformelle
låneordningene, de såkalte ROSCAs.66 Denne låneordningen studerte jeg i
slummen i Nairobi. ROSCA er kvinneorganisert i all hovedsak. De møtes
en gang i uken eller i måneden, der alle betaler et sparebeløp. Det trekkes
ut en deltaker som denne periodens vinner, og hun får hele sparebeløpet.
Vinneren kan for eksempel skaffe seg nytt tak til huset. Da blir det er en
heving av levestandarden. ROSCA er en slags kredittdugnad, som ikke har
noe støtte utenfra. I slummen i Nairobi tør ikke politiet å gå inn for å
håndheve lover og regler. Problemet med ROSCAene er at de forblir
veldig små. Det kan ikke komme over 20-30 medlemmer. Dersom det blir
større er det vanskelig å håndtere avtalene. 

Ganske annerledes enn formell mikrokreditt – dette høres litt ut som
«lotto»?
Det er ikke lotto. Dersom vi skal investere 12 000 kroner i nytt tak på
huset, og bare kan spare 1000 kroner i måneden, tar det ett år før vi kan
skaffe oss det nødvendige materialet. Dersom vi er 24 medlemmer i en
Rosca og alle sparer 1000 kroner i måneden, kunne to medlemmer få alt
materialet allerede etter en måned, fire medlemmer har utstyret etter to
måneder osv. Bare de to medlemmene som blir trukket ut sist, må spare
hele året før de får alt materialet. Ingen kommer dårligere ut enn om de
opererte på egen hånd og 22 av medlemmene kommer klart bedre ut som
medlemmer av gruppen. 
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Hva svarer du til de som hevder at dette ikke hjelper, fordi noen pådrar
seg gjeld?
Det er oppsiktsvekkende høy tilbakebetalingsrate i Grameen Bank. Det er
naturlig at noen ikke klarer å betale tilbake. Det samme skjer med vanlige
banklån. Det bekymrer meg ikke. Mikrokreditt bør imidlertid aldri bli rene
forbrukslån. Midlene bør nyttes til produktive formål. Dersom lånene går
til å dekke forbruk, bør det være i utsikt av økte inntekter i framtiden. En
bonde som skal satse på fruktproduksjon, trenger gjerne en vekstperiode
på 4–5 år før trærne bærer frukt. I mellomtiden må hun fø familien og
trenger kreditt. Et slikt forbrukslån er selvsagt en form for nødvendig
investering. Ren nødhjelp bør selvsagt ikke mikrofinasieres. 

Hvordan kan man si at mikrofinans/mikrokreditt påvirker den større
økonomien i et i fattig samfunn? 
Kreditt er viktig for økonomisk vekst og verdiskaping i utviklingsland.
Både store og små virksomheter trenger kreditt. Kreditt til mange små
virksomheter kan til sammen gi en økonomisk vekst som bidrar til at flere
enn dem som hjelpes direkte får glede av tiltakene. Når det summeres opp
blir det muligheter for en høy økonomisk vekst. Mikrobanker fungerer litt
som sparebankene gjorde for hundre år siden her hjemme, sier Kalle
Moene.

Flere av de intervjuede i denne boken har nevnt at mikrokreditt fungerer
litt som sparebankene før i tiden. Det kan få oss til å tenke over at alle
rike land har vært fattige. Det er nyttig å finne litt informasjon om
hvordan hvert lands utvikling har skjedd. Slik kan man også lettere
vurdere hvilke forhold som ligger til rette for økonomisk utvikling i et
utviklingsland. Videre kan man analysere hvilken historie, hva slags
naturressurser dette utviklingslandet har, hvilken infrastruktur, befolkning,
helsesituasjon og mye mer. Vi kan si at alle mennesker og alle land bør få
en rettferdig sjanse til å utvikle seg, sett ut i fra et
menneskerettighetsperspektiv. Forutsetningen for at denne utviklingen skal
skje er kanskje et brudd med vestlige lands paternalisme og den type
bistand vesten har drevet med i hele etterkrigstiden?
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KONKLUSJONER:

Konklusjonene presenteres tematisk

Hvordan bekjempe fattigdom: Mikrokredittentusiaster har igjennom
denne boken kommet med sine forslag. Men som tydeliggjort er
mikrokreditt ingen mirakelkur for alt i den fattige verden, bare ett viktig
virkemiddel. En nødvendig erkjennelse med hensyn til tradisjonell bistand
til fattigdomsbekjempelse, er at enkelte ting har gått direkte galt. Man må
vurdere nye løsninger. Det som forskningsmessig fører til varige og gode
løsninger, og det som kan skape en synergieffekt. 

Her er forslag til hva man bør satse på med tanke på å nå FNs første
millenniumsmål, som er halvering av den ekstreme fattigdommen (1.2
milliarder som lever på mindre enn én dollar innen 2015).
a) Omfattende gjeldslette i alle de fattigste landene. 
b) Innføring av ansvarlig utlånspolitikk i Verdensbanken.
c) Liberalisering av handelsmarkedet som aktivt inkluderer fattige land.

Kraftig redusering av jordbrukssubsidier i rike land, fjerning av
handelsbarrierer, toll, kvoter og avgifter. 

d) En omfattende omlegging av offentlig utviklingsbistand, basert på
konkrete forskningsresultater og en mer ansvarsfull bruk av midlene
(hovedsaklig til helse og utdanning.)

e) Definering av et klart skille mellom utviklingsbistand og rike lands
egeninteresser. Her må man grave ned til roten av en historisk
problemstilling.
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f) Åpne for innsyn og debatt om utviklings- og bistandstema, slik at det
blir en del av en demokratisk prosess. (Fordi det har med kategorier som
liv og død, sikkerhetspolitikk, verdensøkonomi, økologi, helse,
epidemier og jordas framtid å gjøre.)

h) Jobbe for opplysning om mikrokreditt og profesjonalisering av MFIer,
fylle dem med midler slik at flere fattige kan få tilgang på lån og til
sparing. For å stimulere økonomisk vekst og individuell velferd fra
grasrota. Det er en garanti for verdiskaping i fattige land.

i) Industrielle direkteinvesteringer for å utvikle næringslokomotivene i
utviklingsland.

Menneskeverd: Mulighetene til hjelp fra staten er begrenset i svært
fattige samfunn og arbeidsledigheten er høy. Mikrokreditt spiller derfor en
viktig rolle i samfunnet og for individet. Uavhengighet er en viktig
målsetting og et viktig resultat av mikrokreditt. Mennesker som har vært
avhengig av å rekke fram en hånd for å be om penger eller mat, får et nytt
liv med egne midler. Mikrokredittinstitusjoner har en grunnleggende og
sunn tro på enkeltindividet og dets muligheter. Mikrokreditt er derfor et
viktig verktøy for selvhjelp. Forholdet mellom låneinstitusjonen og
låntakeren blir likeverdig, de blir avhengige av hverandre. Det
tradisjonelle hierarkiet mellom donor og mottaker, der den mektige
vestlige hjelperen avgjør skjebnen til hvem som skal få hjelp eller ikke,
blir med mikrokreditt brutt. Låntakeren er ikke lenger en stakkar som lever
av almisser. Hun/han trenger ikke andres veldedighet for å få overleve.
Menneskets verdighet blir berørt og endret i denne prosessen på veien ut
av ekstrem fattigdom. Det er derfor viktig å fremheve «empowerment»
som et positivt resultat av mikrokreditt og dessuten at det burde være en
menneskerett å ha tilgang til mikrolån. 

Utvikling med mikrokreditt: Et samfunn utvikles ved at flest mulig
enkeltindivider får bedre økonomi. Det betyr i andre omgang tilgang på
bedre helse, utdanning og teknologi. Individers forbedring av levestandard
stimulerer økonomien i hele samfunnet. Menneskene selv vil presse på for
demokrati og menneskerettigheter når de slipper å konsentrere seg bare
om å overleve. Dersom den endelige målsettingen bak utviklingsbistand
fra de vestlige og rike land virkelig er å gjøre seg overflødig, er
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mikrokreditt en nødvendighet. Mikrokreditt kan kanskje virke som en
trussel for de som lever av bistandsbyråkratiene i den vestlige verden. Da
er det lettere å ikke fokusere på mikrofinans i hele tatt. 

Verdensbanken viser lite interesse for mikrofinans, til tross for at den
erfarne institusjonen (les vestlige land) ikke skulle ha noe problemer med
å se nytten av det som et instrument til fattigdomsbekjempelse.
Mikrofinans er en dynamisk aktivitet for utviklingslands befolkning, i
motsetning til den skjebnesvangre og hensynsløse låneaktiviteten
Verdensbanken har drevet med i etterkrigstiden. Selv om Verdensbanken
omtales i krasse ordelag fra det sivile samfunn både i den rike og fattige
verden, spiller det en liten rolle for bankens medlemsland. Banken har sin
agenda. Den er en fjellstødig, og, mer enn noen gang, en strategisk
institusjon. Penger er vestlige lands makt. Banken har ikke bidratt til
fattigdomsbekjempelse, i motsetning til MFIer og banker for fattige, som
gir lån på fattiges premisser.

a) Hvordan kan de samfunnsmessige, økonomiske og strukturelle
endringene (utvikling) skje uten demokratiske prosesser som kommer
fra folket? 

b) Og hvordan skal disse prosessene komme i gang dersom folk sulter? 

En viktig del av utviklingsprosessen må naturligvis bestå i
institusjonsutvikling, oppbygging av helsevesen, skolesystem, veier og
infrastuktur, demokratiske organer og rettsapparat, men dette er ikke mulig
uten større og framtidsrettede investeringer og et demokratisk styresett.
Flere utviklingsteoretikere forklarer dagens situasjon og vestlige lands
forhold til utviklingsland som om «drakula skulle fly rundt med
førstehjelpsskrin».

Eiendomsspørsmålet og mikrokreditt: Retten til å eie er grunnleggende
også for fattige, like grunnleggende som lån. Fattigdom er ofte synonymt
med eiendomsløshet og rettsløshet. Det å ikke eie og heller ikke ha rett til
å eie, er en ond sirkel fattige er fanget i. Uten eiendom eller penger er
fattige historisk sett utestengt fra de vanlige bankene. Uten eiendom har
man ingen garanti for lån. Uten å eie jorden man dyrker på eller bygger
seg sitt husly på er man også rettsløs. Man kan bli jaget, og få livsverket
revet vekk i fra en dag til en annen. Det har likevel blitt en tradisjon for
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fattige å okkupere land, fordi de ikke har noen annen mulighet. Tallene på
eiendomsløse er ufattelige i den fattige verden. Det er også tallene på de
som tilhører den uformelle økonomiske sektoren – det kan være opptil 80
prosent av den voksne befolkningen som ikke har fast jobb og stabil
inntekt. Den peruanske økonomen Hernando de Soto har satt dette
problemet i søkelyset de siste årene. Norge har også fremmet
eiendomsproblematikken for fattige i FN i mars 2005. Det må betraktes
som et positivt initiativ. Den rike eliten eier som kjent det meste i de
fattige landene. Lovene og byråkratiet som systematisk ekskluderer fattige
fra eiendomsrett, kan endres. 

Globalisering til fordel for fattige: Mikrokreditt er en global aktivitet.
Det finnes ikke samfunn eller kulturer der det ikke passer. Det haster å
forbedre lovverk i land som «henger etter» med å gjøre
mikrofinansinstitusjoner tilgjengelige for flere. Tanken er at sparing må bli
en mulighet ved siden av lån, slik det er i konvensjonelle banker. Det
fungerer allerede i mange land. Endring av lovverket skjedde nylig i
Uganda, for å innføre sparing i MFIer. Mangel på sparing er et stort
problem i utviklingsland. Det gjør investeringer vanskelig både til
jordbruk og arbeidskapital til småindustri. Utestenging fra, eller begrenset
tilgang til verdensmarkedet er enda et stort problem for utviklingsland. I
løpet av 2005 har det blitt mer enn tydelig at utviklingsland krever
markedstilgang til vestlige markeder med sine jordbruksprodukter. G-20
landenes krav til WTO er klart; de vil eksportere sine jordbruksprodukter.
De rike bøndene i Vesten, som leder an i kampen mot G-20, blir i denne
sammenhengen de fattiges fiender. Vestlige bønder mottar årlige subsidier
som tilsvarer astronomiske 5 ganger offisiell utviklingsbistand (ODA) fra
rike til fattige land. I tillegg presser jordbruksorganisasjonene i Vesten på
for å opprettholde stengte grenser, toll og handelshindre. Slik forhindres
effektivt G-20 landenes muligheter til å utvikle seg gjennom eksportrettet
jordbruk. Det er noe som ikke rimer når norske bønder og
antiglobaliseringsaktivister forfekter at disse 20 utviklingslandene er
«agenter for ny-liberalisme». Det er heller ikke noe godt argument at
norske bygder «vil dø» om tollmurer og subsidier reduseres. Av 1.3
millioner som bor på bygda er det bare 70 000 årsverk i landbruket. Nå
dør folk av sult på den sørlige halvdelen på kloden, som resultat av et
understimulert jordbruk, mangel på utvikling, mangel på verdiskaping og
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manglende eksportmuligheter. Man bør se globaliseringen fra et sør-nord
perspektiv for å forstå at handelspolitikken må liberaliseres for en mer
rettferdig handel. Påskynding av globaliseringen er derfor ønsket i fattige
land. I vesten har mange begynt å erkjenne dette. 

Globaliseringen bør ikke «gå i bane på den nordlige halvkulen».
Utviklingslandene har aldri vært tjent med at rike land beskytter sine egne
interesser gjennom proteksjonisme, og i tillegg tar seg til rette med de
fattiges naturressurser. Det bør begynne å bli klart etter flere århundrer
med kolonialisme og femti år med mye unyttig vestlig bistand. 

a) Dersom antiglobaliseringsbevegelsen og andre frykter at multinasjonale
selskaper får stadig mer makt, bør de jobbe for at de fattige landene får
lik tilgang til verdensmarkedet. Da vil de multinasjonale selskapene
møte konkurranse.

b) Dersom politikere og antiglobaliseringsgrupper på internasjonalt nivå
mener Tobin-skatt er et radikalt forslag, kan dette diskuteres. En slik
skatt vil sannsynligvis bety lite sammenlignet med de økonomiske
fordelene som nedbryting av tollmurene, liberalisering av
handelsmarkedet og redusering av rike bønders subsidier vil bety for
fattige land. Dessuten; Hvilke mekanismer skal brukes for å sikre at
Tobin-skatt skal komme de fattigste til gode? 

c) Globalisering er i 2005 en virkelighet, og en beskrivelse av hvordan
verdens økonomiske, teknologiske og kulturelle utvikling arter seg.
Fattigdomsbekjempelse kan skje raskere dersom forholdene blir lagt til
rette for at fattige land aktivt inkluderes i denne utviklingen. Gapet
mellom fattige og rike land ville blitt mindre dersom økt
kommunikasjon, økonomisk utveksling (les: mer import fra fattige land)
og teknologisk utvikling innhentet de fattige landene på deres premisser.
Desto raskere de inkluderes i globaliseringsprosessene, desto større
sjanser burde de ha for å lykkes.
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Takksigelser

Denne boken er tilegnet de som jobber aktivt for å gjøre verden til et bedre
sted å være for alle. Den er spesielt tilegnet alle som vil lære om
mikrokreditt, et av dagens beste redskap til fattigdomsbekjempelse.

Takk til alle som har bidratt med informasjon og svart på spørsmålene
mine: Nils-Tore Andersen, Misjonsalliansen; Johannes Sannesmoen og
Alfred Solgaard, Strømmestiftelsen; Jo Henriksen, Kolibri Kapital; Unni
Sekkesæter, Nettverkskreditt/Mikroinvest; låntakere i
Nettverkskreditt/Mikroinvest: Batool Saqaf, Qudsia Amatul Quddas og
Ruby Franklin; Katarina Asting, Norfund; Eirik Jarl Trondsen, Care
Norge; Øyvind Botilen, Norsk Folkehjelp; Helge Dietrichson, Telenor;
Professor Karl-Ove Moene, Universitetet i Oslo; Professor Ruth Pearson,
direktør for Senter for Utviklingsstudier ved Universitetet i Leeds; Carmen
Velasco, Pro Mujer Bolivia og Professor Muhammad Yunus, Grameen
Bank. Takk til Siri Bentrud Pedersen, Pressesentret; Kai Roger
Gjestemoen, Norads bibliotek og filmregissør Nitza Kakoseos, Electra
Media AB, Stockholm.

En spesiell takk til Dag Ekelberg, Civita for hans aktive engasjement for
denne boken, og til Vidar Jorgensen, World Health Care Congress og
Hårek Hansen. Vidar Jorgensen er en av initiativtakerne til denne boken,
og satte meg i kontakt med mikrokredittens viktigste kilde, Muhammad
Yunus. Takk også til Jo Henriksen, Kolibri Kapital, for hans hjelp med
research og informasjon. 
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Relevante og interessante websider om mikrokreditt/mikrofinans
Noen av disse sidene har «flytende» statistikk over antall låntakere og
områder. Følg spesielt med på www.mixmarket.org fram mot opptellingen
i 2006, over antall låntakere av mikrokreditt i 2005. For mer informasjon
om kampanjeoppdateringen se:

www.microcreditsummit.org.
www.mixmarket.org
www.cgap.org
www.microcreditsummit.org
www.uncdf.org
www. kolibrikapital.no
www.nettverkskreditt.no
www.misjonsalliansen.no
www.strommestiftelsen.no
www.norfund.com
www.un.org/millenniumgoals/
www.grameen.com
www.undp.no/
www.fn.no
www.runic-europe.org
www.onworldonepeople.org/articles
www.businessdevelopment.com
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APPENDIKS

The 16 decisions of Grameen Bank

1. We shall follow and advance the four principles of Grameen Bank – Discipline, 
Unity, Courage and Hard work – in all walks of our lives. 

2. Prosperity we shall bring to our families. 
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3. We shall not live in dilapidated houses. We shall repair our houses and work 
towards constructing new houses at the earliest. 

4. We shall grow vegetables all the year round. We shall eat plenty of them and sell the
surplus. 

101
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5. During the plantation seasons, we shall plant as many seedlings as possible. 

6. We shall plan to keep our families small. We shall minimize our expenditures. We shall
look after our health. 
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7. We shall educate our children and ensure that they can earn to pay for their education. 

8. We shall always keep our children and the environment clean. 
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9. We shall build and use pit-latrines. 

10. We shall drink water from tube wells. If it is not available, we shall boil water or use
alum. 
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11. We shall not take any dowry at our sons’ weddings, neither shall we give any dowry at
our daughters wedding. We shall keep our centre free from the curse of dowry. We shall
not practice child marriage. 

12. We shall not inflict any injustice on anyone, neither shall we allow anyone to do so. 
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13. We shall collectively undertake bigger investments for higher incomes. 

14. We shall always be ready to help each other. If anyone is in difficulty, we shall all help
him or her. 
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15. If we come to know of any breach of discipline in any centre, we shall all go there and
help restore discipline. 

16. We shall take part in all social activities collectively. 
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Fra almisser til verdighet?
Mikrokreditt - bank for fattige

Av Guri C. Wiggen

Hvordan når vi målene om redusert fattigdom i verden? Kan markedet og 
kredittvesenet været et effektivt virkemiddel? “Fra almisser til verdighet?” tar 
opp disse spørsmålene og viser hvilket effektivt virkemiddel mikrokreditt - små 
lån - kan være for å nå FNs mål om halvert fattigdom innen 2015. Boken gir en 
innføring i en måte å bekjempe fattigdom på som er et verdifult supplement, og 
til dels en erstatning for mye av den tradisjonelle måten å drive bistandsarbeid 
på. Tradisjonell bistand er ikke tilstrekkelig for å hjelpe millioner av fattige ut av 
fattigdom. Det kreves nytenkning. Mikrokreditt er et resultat av nytenkning som 
bør få lang større oppmerksomhet.

www.civita.no

Guri  C. Wiggen jobber som frilansjournalist for IPS 
og Electra Media Stockholm. 
Hun har journalistutdannelse 
fra England, og master i  
utviklingsstudier fra Mexico. 
Wiggen har tidligere hatt 
konsulentoppdrag for NGOer 
og FN i Nicaragua og bodd og 
arbeidet i tidligere krigs- og 
konfliktområder i Mellom-
Amerika i 12 år.

Denne boken er skrevet fra et sør-perspektiv.
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