Vi börjar Kakbanksresan via vår hemsida - Kakbank Vipeholm
Vi är 2/9 delar av Kakbank Vipeholm. – Karin Arlid och Lena Andersson

1. Kakbank
Begreppet Kakbanken låter för den oinvigde lite märkligt, och tro för all del inte att vi är ett
gäng ”husmödrar”, som bakar kakor, som vi säljer för att få in pengar till vår bank.
Nej, namnet ”uppfanns” av Peter Kelly, en medicinstuderande i Göteborg, vars kärlek för
mikrokrediter och sötsaker gav upphov till begreppet Kakbank. Han startade den första
Kakbanken i Sverige 2007. Därefter har ett flertal fristående kakbanker startats upp runt om i
landet. Alla kakbanker är på alla sätt självständiga. Alla kakbanker väljer själva hur banken
ska skötas.
Peters idé med Kakbank belönades med IM-priset 2009 av enig jury med motiveringen: "Med
hjälp av modern kommunikationsteknik parad med god kontroll av låntagare och
genomförande kan Kakbanks medlemmar stödja hållbar utveckling och
fattigdomsbekämpning i många utvecklingsländer”
Poängen med kakbank är att låna ut pengar till småföretag i utvecklingsländer eftersom dessa
företag inte har möjlighet att låna pengar på den vanliga banken. Kakbanken lånar bara ut
småsummor, det handlar enbart om mikrokrediter, exempelvis 25 USD per projekt eller
företag. Mikrokrediterna lånas ut via den ideella organisationen Kiva.org som är seriös.
En kakbank har inget intresse av att tjäna pengar. När utlånade pengar är återbetalt så kan man
låna ut pengarna igen.

2. Kiva
(Gå in på vår Kiva sida)
Kiva är ett ord på swahili betyder enighet eller överenskommelse. Kiva grundades i USA
2005.
Kiva är en marknadsplats där investeringskapital finner sin väg till företagare i
utvecklingsländer. Dessa företagare är i behov av lån för att utveckla sin näringsverksamhet
och via Kiva.org finner de vanliga människor runt om i världen som gärna lånar ut så kallade
mikrokrediter. Små lån passar bra i utvecklingsländer där fattiga människor mer eller mindre
utestängda från det vanliga banksystemet. (öppna Lend – på Kiva-sidan)

Kiva och dess samarbetspartners
För att utlåningen ska fungera effektivt samarbetar Kiva med lokala
mikrofinansieringsinstitut (MFI), som i sin tur hjälper förtagarna med affärsplaner,
budgetering och ansökan om lån. Varje enskild MFI bestämmer själva vilka räntor de måste
ta ut av låntagarna, för att kunna säkra sin verksamhet. Den genomsnittliga räntan är 21%,
vilket kan tyckas mycket men att låna ut mikrokrediter är något som en vanlig bank sannolikt
också skulle ha högre ränta på. Dessutom skulle dessa företagare inte bli beviljade lån då det
sällan anses vara kreditvärdiga av banken, utan säkerhet och utan arbete.
Kiva graderar varje MFI, i form av stjärnor, 1 till 5 stycken. De 5stjärniga är bäst. De har bäst återbetalningsgrad liksom längre
historik och kännedom från Kivas sida. (visa på Kiva-sidan)

Vår kakbank fungerar så här:
Idén föddes när Karin Arlid läste en artikel i Sydsvenskan, våren 2009.
En gång i månaden träffas vi hemma hos någon av deltagarna och då har vi satt in vår
månadsinsats på ett konto. De satsade pengarna lånar vi ut till kvinnor i utvecklingsländer
som kämpar för att försörja sig själva. Projekten väljer vi ut genom Kiva-sidan. Under tiden
vi gör detta, fikar vi och äter värdinnans kakor.
När lånen återbetalats, investeras pengarna i nya projekt.
Vi tittar på vår Kiva sida och våra projekt – pratar lite om dessa, verksamheter,
geografisk placering och resultaten
Ni betalar inte för kakorna, utan ni gör en investering, till någon, som vi nu tillsammans ska
välja ut och skicka pengar till.
Vi tittar på vilka Kakbanker som finns i Sverige. I Skåne finns bara en till, dvs. LKF:s,

Utmaning – starta minst en Kakbank i varje kommun i Skåne!

