Dansk Forum for Mikrofinans er et netværk af 24
NGOer og virksomheder (se medlemmer nedenfor1) der har erfaring med finansiel
inklusion og er optaget af, hvordan finansiel empowerment og jobskabelse kan
bidrage til at opfylde verdensmålene. Vi har et følngende anbefalinger til den nye
Humanitære og Udviklingspolitiske strategi.

Følgende formuleringer foreslås til den nye Humanitære og Udviklingspolitiske
strategi:
1. Danmark vil arbejde for finansiel inklusion og jobskabelse gennem såvel den
uformelle og den formelle sektor, særligt til gavn for unge. Det er oplagt at
inddrage velafprøvede redskaber som spare- og lånegrupper (VSLA), der kan
opbygge kapacitet hos de fattigste til at blive en del af den formelle økonomi.
2. Innovative partnerskaber mellem NGOer, forskningsinstitutioner, virksomheder
og investeringsaktører særligt om lovende metoder og teknologier indenfor
mikrofinans, klima og bæredygtigt landbrug styrkes, gerne med IFU som
central aktør.

Motivation:

Dansk Forum for Mikrofinans har været glad for Verden 2030 fra 2017, hvor
Verdensmålene satte et nyt perspektiv med Grøn vækst som et selvstændigt
pejlemærke.
I 2021 er det tid til en ny strategi, der indtænker de klima-, migrations- og corona
udfordringer der har præget verden siden 2017. Det er vigtigere end nogensinde at
tænke i løsninger der ikke efterlader nogen, og som kan afhjælpe store udfordringer

DANSK FORUM FOR MIKROFINANS har følgende medlemmer:
ADDA/https://www.adda.dk/
ADRA Danmark/https://adra.dk/
Andelskassen Oikos/https://www.oikos.dk/
Baptistkirken i Danmark/https://baptistkirken.dk/
Care Danmark/https://care.dk/
Danish Knowhow/https://danishknowhow.com/
Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde/https://www.cku.dk/
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk-Ugandisk Venskabsforening/http://dufa.dk/
FAHU Foundation/http://www.fahufonden.dk/
Folkekirkens Nødhjælp/https://www.noedhjaelp.dk/
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark/https://www.ghanavenskab.dk/
International Aid Services/https://ias-danmark.dk/
JKC Consult/http://jkc.nu/
Kirkernes Integrations Tjeneste/ http://www.kit-danmark.dk/dk/
LH Consult
Maj Invest A/S/https://majinvest.com/
Merkur Bank/https://merkur.dk/
Nordeco/https://www.nordeco.dk/
Nordic Microfinance Initiative/https://www.nmimicro.no/
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp/https://ulandshjaelp.dk/
Seniorer Uden Grænser/https://seniorerudengraenser.dk/
Trianglen
Økologisk Landsforening/https://okologi.dk/
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med klima og fattigdom. Såvel stat, civilsamfund
som virksomheder må stå sammen for at nå Verdensmålene.

Afrika vil have jobs – hvordan fremme finansiel inklusion og et værdigt liv

Hvis man spørger afrikanerne selv, om hvad de ønsker, er det første de nævner, jobs
eller beskæftigelse.

Op imod 50 procent af afrikanerne er under 15 år, og det er en kæmpe udfordring at
støtte dem i at skabe jobs og indtjening. Her er det ikke tilstrækkeligt at se på den
formelle job-sektor alene, da mange muligheder ligger i den uformelle sektor, jævnfør
figuren ovenfor. Der må skabes innovative løsninger, der bekæmper fattigdommen og
styrker fødevaresikkerheden på en klimaklog måde2.

Finansiel inklusion step 1: Spare- og låne grupper (VSLA) bekæmper
fattigdom, fremmer lokal resiliens og ligestilling.

Dansk Forum for Mikrofinans' medlemmer har gode erfaringer med spare- og
lånegrupper, såkaldte Village Saving and Loan Associations (VSLAs) som
fattigdomsbekæmpende og mobiliserende redskab blandt de fattigste. VSLA-grupper
Dvs. indtænker cirkulær økonomi og brug af agroøkologiske systemer som anbefalet af UNEP
og FAO. (Ref: http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/agroecologycontribution-food-security, (http://www.fao.org/agroecology/overview/en/
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opbygger kapacitet mht. opsparing/lån og social
styrke, baner vej for større organisering, indtjening og beskæftigelse. Det betyder
samtidig udvikling af det lokale civilsamfund og positiv påvirkning i forhold til
ligestilling, hvilket bl.a. CKU og CARE har dokumenteret3. I corona-tiden har
VSLA’erne fungeret som lokale ressourcegrupper, der har hjulpet med forebyggelse og
konkret hjælp til ramte, dokumenteret af det internationale ressourcenetværk for
spare- og lånegrupper/VSLA, SEEP4.
VSLA kombineret med klimatilpassede landbrugsmetoder er en integreret model, der
kan kan skabe langsigtet, bæredygtig fødevareproduktion, eksempelvis RIPATmetoden, udviklet af danske Rockwool Fonden og tanzanianske RECODA5 og med
metoder for cirkulær produktion udviklet i dansk-ugandisk samarbejde.6 ADRA og
mange CKU-medlemmer har erfaringer med dette.

Finansiel inklusion step 2: Spare- og lånegrupper (VSLA) hjælper de fattigste
ind i den formelle økonomi og giver stemme overfor myndighederne.

Forvaltning af penge i spare/låne-grupper skaber grundlag for organisering i
sammenslutninger, adgang til større lån, entreprenørskab og udbygning af både
mikro-entrepriser og andelsvirksomheder indenfor landbrug, fremstilling og handel.
Introduktion af ny digital teknologi betyder nye muligheder for kommunikation og
finansiel transaktion. Deltagerne opnår en bedre position både ift. marked og
myndigheder. Flere organisationer i Dansk Forum for Mikrofinans har fået positiv
erfaring på feltet bl.a. m. inspiration fra internationalt anerkendte Hugh Allen7. Det er
andelsbevægelse ude i verden.

CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, with Danner and Nordic Consulting Group:
Gender Equality Learning Review, Louise Scheibel Smed 2019, CARE:
https://insights.careinternational.org.uk/in-depth/financial-inclusion
4
https://seepnetwork.org/Event/Savings-Groups-in-the-Age-of-COVID
5
Mange DFM-medlemmer har erfaringer med RIPAT (Rural Integrated Participatory
Agricultural Transf.), udviklet af Rockwool Fonden og tanzanianske RECODA. www.ripat.org
6
Farmer-Family-Learning-Groups-metodik for økologi udviklet med partnere i Uganda
www.okologi.dk, https://orgprints.org/36657/
7
www.VSLAssociates.org
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Finansiel inklusion step 3: Nye partnerskaber for handling

Dansk Forum for Mikrofinans er et læringsnetværk mellem NGOer, specialiserede
fonde og fagfolk, og dette samspil vil vi gerne anbefale. Eksempelvis har FAHU Fonden
har hjulpet med støtte til digital monitorering og nytænkning, og indgår i teamet
sammen med de aktive danske og østafrikanske NGOer. På den måde nyder
målgruppen godt af en fælles NGO-, Danida- og privatsektorstøtte.
IFU samt flere danske pensionskasser og familieejede fonde, har over de seneste
+10år vist interesse for at investere i mikrofinans via professionelt administrerede
fonde, hvor et social afkast går hånd i hånd med et kommercielt finansielt afkast.
Disse investeringer er med at øge adgangen til finansielle services, der er et vigtigt
redskab i fattigdomsbekæmpelse, og er samtidig med at øge pensionsindehavernes
forståelsen for dette felt. Også her kan innovative partnerskaber, der benytter
adgangen til større målgrupper af velfungerende fattige med ”livelihood businesses”,
mikroentrepreneur, småbønder, MSMEs osv. være yderst relevant. Dette kan være i
form af teknisk assistance og/eller støtte til partnerskaber omkring produktudvikling
hos den enkelte mikrofinansinstitution fx finansielle produkter tilpasset småbønder,
climate smart finansielle produkter, tilpassede forsikringsprodukter osv. Det kan være
i form af opbygning af infrastruktur i lande, eksempelvis via mikrofinansinstitutioner,
hvis finansielle sektor er underudviklet/underreguleret8.
I forhold til udfordringer med fattigdom, klima, beskæftigelse vil Dansk Forum for
Mikrofinans gerne understrege betydningen af samarbejde mellem NGO’er,
virksomheder, finansielle institutioner til at udvikle integrede løsninger, der indtænker
civilsamfund, stat og marked.

Eksempelvis har IFU via Nordic Microfinance Initiative med Folkekirkens Nødhjælps
mellemkomst investeret i den lokale mikrofinansinstitution Juhudi Kilimo.
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