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Om Dansk Forum for Mikrofinans
Dansk Forum for Mikrofinans et fagligt netværk af danske NGOer, virksomheder og institutioner,
der arbejder med mikrofinans i udviklingslande.
Netværket blev stiftet i oktober 2009 og har 50 medlemsorganisationer. Dansk Forum for
Mikrofinans' formål er at styrke kapaciteten i den danske mikrofinans-sektor, udøve
fortalervirksomhed samt at skabe debat og opmærksomhed omkring mikrofinans i Danmark.
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2010 – et år i samarbejdets tegn
2010 blev året, hvor aktørerne i den danske mikrofinans-sektor for alvor blev knyttet sammen. I Dansk
Forum for Mikrofinans synes vi godt, vi kan tillade os at tage en del af æren for det.
2010 var nemlig året, hvor Dansk Forum for Mikrofinans fik de økonomiske og personalemæssige
resurser til at stable et netværk på benene. Det første startskud lød i oktober 2009, hvor der blev holdt
stiftende generalforsamling, i april blev forummet lanceret på Copenhagen Business School, og siden
da er det gået derudaf med workshops, kurser, debatmøder og erfaringsudveksling.
En stor del af året er selvfølgelig gået med at opbygge vores organisation. Vi har arbejdet på at få gang i
bestyrelse og sekretariat, opbygge en hjemmeside, nyhedsbreve og andre kommunikationskanaler og
på at skabe gode relationer til samarbejdspartnere både internt og eksternt. Dernæst har vi brugt
tiden på at lære jer medlemmer og jeres behov at kende samt på at øge kendskabet til mikrofinans i
offentligheden og blandt lovgivere og donorer.
Blandt de største begivenheder kan nævnes debatmødet med Søren Pind i november samt
kapacitetsundersøgelsen af den danske mikrofinanssektor og udarbejdelsen af vejledende
retningslinjer til de danske aktører. En anden vigtig aktivitet var det meget populære kursus med
spare/låne-gruppe-eksperten Hugh Allen, som for første gang nogensinde holdt kursus i Europa.
Til sidst vil jeg fremhæve en måske knapt så profileret begivenhed, som dog alligevel viser noget om,
hvordan forummet har været med til at skabe samarbejde i den brede og alsidige danske mikrofinanssektor. I november lykkedes det nemlig bestyrelsen at vedtage et positionspapir om
fattigdomsorientering, hvor vi formåede at kombinere interesser og holdninger fra både NGOer og
kommercielle mikrofinans-aktører.
Trods forskellige interesser og arbejdsområder har vi alle én ting tilfælles: Troen på at bæredygtig
mikrofinans kan være et effektivt redskab til fattigdomsbekæmpelse.
Dansk Forum for Mikrofinans kan selvfølgelig blive bedre. Det kræver især, at vi lytter til
medlemmerne og derfor vil vi i første halvdel af 2011 arbejde endnu mere med medlemsinddragelse.
Det håber vi, I vil hjælpe med.
Tak til de mange, der har hjulpet med til at bygge netværket op i 2010. Lige fra dem, der ”bare” har
deltaget i en enkelt workshop til dem, der har været med til at planlægge aktiviteter og til at tale
mikrofinansens sag gennem debatindlæg, artikler og andre former for fortalervirksomhed.
Vel mødt i 2011!
Ole Dahl Rasmussen
Formand
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ÅRETS HOVEDRESULTATER OG AKTIVITETER
Velbesøgt lancering
Flere end 150 mikrofinansinteresserede dukkede op, da
forummet blev lanceret 7. april på
Copenhagen Business School. Blandt
de fremmødte var repræsentanter
fra NGO-verdenen, erhvervsfolk,
forskere og studerende.
Axel de Ville, den daværende
formand for forummets europæiske
storebror European Microfinance
Platform, var dagens hovedtaler.
Han fortalte om nye tendenser inden
for den europæiske mikrofinanssektor. CBS-lektor Kai Hockerts talte om CSR og mikrofinans, mens formand Ole Dahl Rasmussen og
koordinator Peter Blum Samuelsen supplerede med oplæg om udviklingen i den danske
mikrofinanssektor siden 1980erne og planerne for det nye forum.

Søren Pind trak fulde huse
Fører mikrofinans til empowerment af kvinder?
Det var spørgsmålet, da udviklingsminister Søren
Pind og køns- og mikrofinansekspert Dr. Linda
Mayoux krydsede klinger på Copenhagen Business
School den 24. november.
Flere end 70 spørgelystne personer deltog i
debatmødet, der var arrangeret i samarbejde
mellem Dansk Forum for Mikrofinans, Kønsnet og
360- Students for Sutainabillity. Søren Pind
svarede blandt andet på spørgsmål om sit syn på
mikrofinans som et empowerment-redskab, og
hvordan mikrofinans spiller sammen med den nye
danske udviklingsstrategi.
Med som oplægsholder var også formand Ole Dahl
Rasmussen, der fortalte om effektmålinger inden
for mikrofinans.
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Statusrapport og retningslinjer
Hvad er status i den danske mikrofinans-sektor, og hvad er de danske mikrofinans-aktørers behov?
Det var de spørgsmål, der blev stillet, da Dansk Forum for Mikrofinans gik i gang med at undersøge
sektoren i efteråret 2010. Tidligere på året gennemførte forummet desuden en mindre
behovsundersøgelse blandt 15 medlemmer.
I alt 58 danske NGOer, virksomheder og institutioner har deltaget i undersøgelsen, ud af dem arbejder
29 med mikrofinans i udviklingsregi.
Hovedkonklusionerne er, at kapaciteten i sektoren er højere i dag, end den var i 2007, da sektoren
sidst blev undersøgt. Private virksomheder er i stigende grad begyndt at arbejde med mikrofinans
inden for de seneste par år. De fleste danske organisationer arbejder med spare/låne-grupper, mens
kun få har partnerskaber med mikrofinansinstitutioner i Syd. Dansk Forum for Mikrofinans vil bruge
undersøgelsen til at tilrettelægge de kommende års kapacitetsopbygning af medlemmerne og til at
udøve fortalervirksomhed overfor blandt andet Danida. Undersøgelsen har allerede resulteret i en
række retningslinjer, der kommer med generelle anbefalinger til god mikrofinanspraksis. Rapporterne
er skrevet af konsulent Lone Søndergaard og netværksassistent Lotte Lund. De bliver udgivet og
præsenteret på et medlemsmøde i foråret 2011

Gæster fra Syd og Nord
2010 var også et år, hvor forummet fik besøg af mikrofinans-specialister fra både Syd og Nord. I juni
og juli gæstede Dr. Ron Severson fra University of Oregon Danmark og for at undervise i et
universitetskursus i mikrofinans, der blev afholdt på Copenhagen Business School. Sideløbende med
kurset faciliterede han og Dansk Forum for Mikrofinans syv workshops om mikrofinans på CBS. Med
som undervisere var også professorerne Iga Luganda Fred og Isaac Nkote fra Makere University
Business School i Uganda.
I november lykkedes det forummet at tiltrække to internationalt anerkendte eksperter inden for
henholdsvis spare/låne-grupper og køn. Fra den 8. -11. november faciliterede Hugh Allen fra VSL
Associates et meget efterspurgt kursus om spare/lånegrupper, og den 24. november var Dr. Linda
Mayoux facilitator ved et seminar om mikrofinans som et redskab til empowerment. Herudover har
forummet også haft besøg af Christine Kaboré Kayitesi fra Burkina Faso, der talte om kvindegrupper
og MFIer og Dr. Tegosh James Das fra Spedalskhedsmissionen.

MEDLEMSAKTIVITETETER
2010 har været et travlt år for Dansk Forum for Mikrofinans. Inklusive lanceringen i april har
forummet stået for intet mindre end ni workshops, et seminar, tre fyraftensmøder, et kursus og to
større debatmøder. Sammenlagt har der været 548 deltagere været med til forummets arrangementer.
Aktiviteterne har fået en gennemsnitlig evaluering på fire på en skala fra et til fem.
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Figur 1: Fordeling af deltagere på faglige temaer
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Figur 2: Fordeling af deltagere på aktivitetsformer
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Sommer-workshops på CBS
Henover juni og juli var forummet vært for otte workshops rettet mod en bredere skare af fagpersoner,
studerende og mikrofinans-interesserede. Workshoppene blev arrangeret i samarbejde med CBS og lå
i forlængelse af Copenhagen Business
Schools årlige sommerkursus i
mikrofinans for universitetsstuderende.
Dr. Ron Severson fra University of
Oregon stod for både workshops og
sommerkursus. Med som undervisere
var også Iga Luganda Fred og Isaac
Nkote fra Makere University Business
School i Uganda. Iga Luganda Fred og
Isaac Nkote stod blandt andet bag en
workshop om mikrofinans i Uganda.
De otte workshops handlede om så
forskellige emner som CSR, forskning
og de nyeste trends inden for
mikrofinans, spare/låne-grupper og
MFIer. I alt deltog 176 besøgende i
workshoppene.

Øverst: Iga Luganda Fred fra Uganda bliver interviewet af P1 Orientering. Nederst: gruppebillede
fra den sidste workshop.
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Seminar om køn og mikrofinans
Mikrofinans er ikke noget vidundermiddel, der automatisk skaber ligestilling mellem kønnene. Til
gengæld kan man ved hjælp af nogle relativt enkle metoder være med til at skabe empowerment.
Sådan lød budskabet da køns- og mikrofinansekspert Dr. Linda Mayoux gæstede Danmark 24.
november. I alt 24 fagpersoner deltog, og en pæn håndfuld måtte derudover gå forgæves til det meget
populære seminar. Seminaret var arrangeret i samarbejde med forummets søsternetværk Kønsnet og
fik en gennemsnitlig vurdering på fire på en skala fra et til fem af deltagerne.

Hugh Allen-kursus om spare/låne-grupper
”Det mest fantastiske kursus nogensinde”. Det var feedbacken fra overstadig kursusdeltager efter et
veloverstået kursus med spare/låne-specialisten Hugh Allen. Og noget må der have været om snakken,
for med en gennemsnitlig evaluering på 4,6 ud af 5 var kurset forummets mest populære aktivitet i
2010. Kurset løb henover fire dage i begyndelsen af november og gav en grundig introduktion til,
hvordan man arbejder med spare/låne-grupper i praksis. På programmet var mange praktiske øvelser
i grupper og en indføring i de væsentligste problematikker og begreber inden for spare/låne-grupper. I
alt 24 repræsentanter fra medlemsorganisationer deltog.

Gruppefoto fra spare/låne-gruppekurset med Hugh Allen. Foto: privat.
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Workshop om unge og uddannelse i Afrika
Mikrofinans, unge og uddannelse i Afrika. Sådan lød overskriften på en heldagsworkshop, der fandt
sted den 28. oktober. Workshoppen blev arrangeret i samarbejde med Uddannelsesnetværket og
Børne- og Ungdomsnetværket. Konsulent Lone Søndergaard stod for at facilitere workshoppen, mens
Maria Ploug Pedersen fra Care Danmark og Mia Neumann fra Dansk Flygtningehjælp holdt oplæg om
danske NGOers erfaringer med mikrofinans.

Figur 3: Evalueringer af arrangementer
4 dage spare-/låne træning
Køn og mikrofinans seminar
Mikrofinans: unge, beskæftigelse
CBS 8 Mikrofinans i Uganda
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Kode: 1=lav, 2=under middel, 3=middel, 4=overmiddel, 5=høj

Fyraftensmøde om indkomstskabende aktiviteter
I september var koordinator Peter Blum Samuelsen og Troels Hovgaard fra Projektrådgivningen
oplægsholdere på to fyraftensmøder om indkomstskabende aktiviteter og mikrofinans. På møderne,
der fandt sted i Århus og København, kunne man høre om, hvordan træning i iværksætteri kan
kombineres med mikrofinans. Møderne var arrangeret i samarbejde med Projektrådgivningen.

Kvinder i Vestafrika
Hvordan organiserer man bedst kvinde-grupper, holder tilbagebetalingen oppe og sikrer pålidelige
MFI'er? Det var nogle af emnerne i den livlige diskussion blandt den brede vifte af deltagere, der var
mødt op til BØRNEfonden og Dansk Forum for Mikrofinans fælles arrangement om kvindegrupper og
MFI'er den 27. maj. Christine Kaboré Kayitesi var oplægsholder, og hun delte ud af sine mere end 25
års erfaring med indkomstskabelse i den vestafrikanske region.
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Besøg fra Spedalskhedsmissionen
Giv brugerne plads. De ved, hvad de har behov for. Det var en af pointerne, da tidligere rådgiver i
Verdensbanken, Dr. James Tegosh Das fra Spedalskhedsmissionen besøgte forummet 20. maj. Dr.
James Tegosh Das fortalte om sine erfaringer med kvinder og spare/låne‐grupper i Bangladesh. Blandt
deltagerne var repræsentanter fra CARE Danmark, Danmission, Axis, DMR‐U, Frelsens Hær,
Spedalskhedsmissionen og Oikos.

FORTALERVIRKSOMHED OG PRESSE
Samarbejde med Udenrigsministeriet og Projektrådgivningen
Midt i april sendte forummet sit første høringssvar af sted i forbindelse med udarbejdelsen af Danidas
nye udviklingsstrategi ”Frihed fra fattigdom - frihed til forandring”.
I høringssvaret opfordrede forummet til, at Danmark udarbejder sin egen fattigdomsorienterede
mikrofinans-strategi ligesom for eksempel Sverige har gjort, at Danmark sætter fokus på inklusive
finansielle markeder, det vil sige markeder, hvor de fattigste også har adgang til lån og forsikringer, at
civilsamfundet i høj grad bliver inddraget i Danmarks arbejde med mikrofinans, og at
Udenrigsministeriet opruster opbakningen til de medarbejdere, der beskæftiger sig med mikrofinans
på Danmarks ambassader.
Efterfølgende har DFM været til to møder i Udenrigsministeriet, hvor Danmarks indsats på området
blev drøftet.
De nye retningslinjer er også et godt eksempel på fortalervirksomhed. Retningslinjerne er udarbejdet
med input fra Udenrigsministeriet og Projektrådgivningen. I november sendte forummet desuden et
brev til udenrigsministeriet, hvor bestyrelsen påpeger, hvordan mikrofinans kan spille sammen med
styrkelsen af skrøbelige stater.

Fattigdomsorientering og Smart Campaign
Dansk Forum for Mikrofinans har set det som en af sine vigtigste opgaver at samle de forskellige
interessenter inden for den danske mikrofinans-sektor og finde frem til en fælles holdning til
mikrofinans, som både NGOer og de private, kommercielle aktører kan støtte op om. I den forbindelse
satte forummet fokus på fattigdomsorientering og i november vedtog bestyrelsen et fælles
positionspapir om fattigdomsorientering og mikrofinans. Positionspapiret kan læses på
mikrofinans.dk.
I forlængelse af debatten om fattigdomsorientering tilsluttede Dansk Forum for Mikrofinans sig også
den globale Smart Campaign, der arbejder med at fremme forbrugerbeskyttelse og etik inden for
mikrofinans. Koordinator Peter Blum Samuelsen og bestyrelsesmedlem Jes Colding, MyC4, er
efterfølgende blevet uddannet i Smart Campaigns principper. Læs mere om kampagnen på
www.smartcampaign.org
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Negativ opmærksomhed bedre end ingen opmærksomhed
Sådan må konklusionen lyde ovenpå den kritiske omtale, der har været af mikrofinans i vinteren 2010.
Både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer deltog nemlig flittigt i den debat, der opstod efter tvomtalen af journalist Tom Heinemanns dokumentar ”Fanget i Mikrogæld”.
Repræsentanter fra forummet fik
spalteplads og taletid i blandt andet TVavisen, P1, P3, Information, Politiken og
U-landsnyt.dk. Kritikken blev også
debatteret på mikrofinans.dk
debatforum.
Også tidligere på året har forummet
været i mediernes søgelys. Forummet er
blandt andet blevet omtalt i forbindelse
med lanceringen, de otte sommerworkshops på Copenhagen Business
School og debatmødet med Søren Pind.
Omtalen er kommet fra så forskellige
medier som P1, U-landsnyt, Berlingske
Tidende og PricewaterhouseCoopers nyhedsbrev. I forbindelse med årets 2015-kampagne fik
forummet desuden en artikel i MetroXpress om spare/låne-grupper i Indien. Efteråret bød også på et
læserbrev i Avisen Udvikling, hvor formand Ole Dahl Rasmussen svarede på kritisk artikel om
mikrofinans og ågerrenter bragt i det forrige nummer.

Mikrofinans kom i vælten i forbindelse med Tom Heinemanns dokumentar ”Fanget i Mikrogæld ”
Øverst et billede fra dokumentaren. Nederst debatterer Tom Heinemann med Søren Pind i Deadline
på DR2. Foto: NRK og DR.
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PARTNERSKABER
Danske og internationale samarbejdspartnere.
Dansk Forum for Mikrofinans har i løbet af året etableret samarbejder med både danske og
internationale partnere. Blandt dem kan nævnes CBS, der har lagt lokaler til størstedelen af
forummets stormøder, studenterorganisationen 360- Students for Sustainability, hvis medlemmer
både hjælper med at skaffe lokaler til vores arrangementer og med at skabe opmærksomhed omkring
mikrofinans overfor deres store medlemsskare. University of Oregon og Makere University Business
School, Uganda, der var med til at stable sommer-workshoppene på CBS på benene.
Udenrigsministeriet og Projektrådgivningen, der har været med til at udarbejde forummets vejledende
retningslinjer. Forummet har desuden arrangeret kurser, seminarer og workshops i samarbejde med
Kønsnet, Uddannelsesnetværket, Børne- og Ungdomsnetværket, konsulentfirmaet Capacitate og
Projektrådgivningen. Tak for samarbejdet i 2010.

Inspiration fra European
Microfinance Week
I slutningen af november drog koordinator
Peter Blum Samuelsen og bestyrelsesmedlem
Jes Colding til den årlige European
Microfinance Week i Luxembourg. Her mødtes
382 medlemmer af European Microfinance
Platform for at deltage i workshops og diskutere
aktuelle trends inden for mikrofinans. Blandt
emnerne var krisen i Indien, finansiering
gennem værdikæder, effektmåling, sociale
målsætninger og kvalitetssikring. Jes og Peter
har lavet et rejsebrev som ligger på hjemmesiden.
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HJEMMESIDE OG KOMMUNIKATION
Ny hjemmeside
19. november gik forummet i luften med en ny og mere interaktiv hjemmeside. På siden kan man
debattere, netværke med andre medlemmer samt finde rapporter, retningslinjer og andre relevante
dokumenter om mikrofinans. Som følge af den nye hjemmeside har forummet nu også mulighed for at
sende html-baserede nyhedsbreve
ud.
I løbet af den første måned
besøgte i alt 694 personer siden. I
snit brugte hver besøgende små
fem minutter på siden.
Webstedet er stadig ved at blive
udbygget, og det er planen, at vi i
løbet af 2011 skal have udbygget
vores resurse- og links-database,
så du kan bruge siden som et
mikrofinans-bibliotek og få et
endnu bedre overblik over de
vigtigste tendenser og erfaringer
inden for dansk og international
mikrofinans.

MEDLEMMER
Stor medlemsfremgang
Dansk Forum for Mikrofinans har haft en helt forrygende medlemsfremgang i det forgangne år. I
begyndelsen af 2010 havde forummet 25 ikke-betalende medlemmer. I dag er tallet vokset til 50
betalende medlemsorganisationer. Derudover har 515 personer tilmeldt sig forummets nyhedsbrev,
der sendes ud til en bred skare af både medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemsskaren
repræsenterer størstedelen af den danske mikrofinanssektor. Den største gruppe er NGOerne, som er
repræsenteret af alt fra de store til de meget små NGOer. De øvrige medlemmer består af private
virksomheder, fonde, offentlige myndigheder og universiteter. Mange medlemmer har også bidraget
ved at være med til at arrangere kurser, skrive debatindlæg og lignende. Tak til dem og tak til de
mange, der har deltaget i netværkets aktiviteter.
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Figur 4: Medlemmernes involvering
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Dansk Forum for Mikrofinans´ medlemsliste
ADRA Danmark
AfriVenture Consulting
Andelskassen JAK Slagelse
Andelskassen Oikos
ANIN
Axis
Baptistkirken i Danmark
Big Piktures Group
BØRNEfonden
CARE Danmark
Caritas Danmark
Cohen & Company, London
Copenhagen Hands for Africa
Copey ApS
Crossing Borders
CSI CONSULTING
Cykler til Senegal
Danmission
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
Dansk Mongolsk Selskab
Danske Bank Group
Dansk Ugandisk Venskabsforening
DANTAN
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Det Danske Missionsforbund
Development Associates A/S
Donaco A/S
Fahu Fonden
Folkekirkens Nødhjælp
FIC
FØB
GES Investment Services
Ghana Venskabsgrupperne
Himalayan Project
IFU
Ingeniører uden Grænser
International Aid Services
International Børnesolidaritet
Kvindernes U-landsudvalg
LD Invest
Merkur Andelskasse
MyC4
VedvarendeEnergi
Plan Danmark
Projektrådgivningen
Randers Millenium
Rockwool Fonden
Seniorer uden Grænser
360- Students for Sustainability

ØKONOMI OG LEDELSE
Regnskab og økonomi
Det samlede budget for 2010 var på 600.423 kroner bevilget af NGO-forum. Dertil kom
deltagergebyrer og medlemsgebyrer på 15.950 kroner. Forummet fik derudover et tilskud fra NGOforum på 10.000 kroner til opførelse af en ny hjemmeside, som er integreret med NGO-forums
kommende hjemmeside. Regnskabet er afsluttet for 2010 og forbruget på de forskellige hovedposter
fordeler sig som i illustreret i figur 5. Den største del af aktivitetsudgifterne gik til workshops,
seminarer og konferencer samt til udfærdigelsen af retningslinjer og sektorstudiet. Der er ingen
betydelig afvigelse fra de tilsvarende hovedposter i budgettet, bevilget af NGO-forum for 2010.

Figur 5: Udgiftsfordeling i 2010
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Menneskene bag
Dansk Forum for Mikrofinans ledes af en bestyrelse på i alt ni personer. I bestyrelsen for 2010 sidder
repræsentanter fra Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, DMR-U, CARE Danmark, MyC4,
Oikos, Development Associates, LD Invest Equity og Seniorer uden Grænser, VedvarendeEnergi.
Himalayan Projects repræsentant gik ud af bestyrelsen midt på året.
Det daglige arbejde udføres af forummets sekretariat bestående af netværkskoordinator Peter Blum
Samuelsen, kommunikationsmedarbejder Lisbeth Dolberg. Derudover har netværksassistent Lotte
Lund og konsulent Lone Søndergaard været tæt tilknyttet forummets arbejde i 2010.
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