
     mikrohitel !
Makroszkopikus 
megoldásokkal a 
szegénység ellen

a world we care



2 3

Hitel = Bizalom 
Mi a mikrohitel?  
Milliónyi apró dolog egy 
hatalmas dologgá áll össze 
A mikrohitel mikroszkopikus története
Új banki szolgáltatási modell  
A Grameen Bank és a „bankképteleneknek” 
nyújtott hitel 
A szegénység nem kötelező  
Másként is működhet a világ 
Egy jó adag mikrofinanszírozás 
A gazdaság, és amit a mikrofinanszírozás nyújt
Az ember működése 
A Homo oeconomicus, a Homo humanus
A nők és a mikrohitele 
Amikor a nők munkája átalakítja az egész 
társadalmat 
A mikrohitelezés a gyakorlatban 
Csoport létrehozása, képzés 
Egyetlen bolygó, száz külön világ 
A különféle pénzügyi gyakorlatok és azok 
kulturális háttere közötti viszony
A mikrohitelezés és a politika 
Intézmények, a jogfosztottság megszüntetése 
és a társadalmi befogadás
Mikrohitelezés? Könnyű azt mondani, de… 
Kihívások és szakítópróbák

 

1. 

2.  

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

mikrohitel !
makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

TarTalomjegyzék

mindazoknak a fiataloknak, lányoknak és fiúknak, akik ezt a köny-
vet olvasni fogják:

ma olyan világban élünk, amelyben sokkal nagyobb az egymás-
ra utaltság, mint valaha, de míg a távolságok egyre rövidülnek és a 
kommunikáció globálissá válik, az egyenlőtlenségek nem csökkennek, 
és még mindig rettentő nyomornak lehetünk tanúi, különösen a világ 
bizonyos részein.

a földkerekség népességének az a leggazdagabb 20%-a fogyasztja 
el a világ javainak 80%-át, mind gazdasági értelemben, mind pedig 
az energia és a természeti erőforrások tekintetében, amelyhez európa 
polgárai is tartoznak. a világ lakosainak többsége számára így hát nem 
marad más hátra, mint valahogy eltengődni a számukra meghagyott 
20%-ból.

Hárommilliárd ember, a föld lakosságának csaknem fele él napi 2 
euróból. ennek a szegénységnek a mélyén pedig meghúzódik a sze-
génységnek egy még mélyebb szintje: az, amit végletes nyomornak 
hívunk. ebbe a csoportba azokat számítjuk bele, akik napi 1 eurónál 
kevesebből élnek: a világon összesen 1,4 milliárd embert (75%-uk a 
nők közül kerül ki).

Vannak olyanok, akik harcolnak ez ellen a helyzet ellen, és hisznek 
benne, hogy a világ méltányosabb is lehet.

az a történet, amelyet ebben a könyvben és az ahhoz mellékelt film-
ben elmesélünk, az legelsősorban a szegénységgel szemben, a méltósá-
gért folytatott küzdelem története, mert embertelen dolog, és gyakran 
igazságtalanság következménye, ha valakinek megélhetésre csupán napi 
1 euró jut. olyan történetről van szó, amely a világ egyik legszegé-
nyebb országában, Bangladesben bontakozott ki, ahol több, mint 60 
millió ember (hozzávetőlegesen olaszország teljes lakossága) él végletes 
nyomorban. olyan történetről, amely a reményről szól, olyan megol-
dásokról, amelyek visszaadják az embereknek méltóságukat, amelyek 
szavatolják nekik a fizetést, és lehetővé teszik számukra a tisztes életet.

Találni fogunk ebben a könyvben néhány olyan elgondolást, amely-
nek nem csak a nyomor ellen a világ legszegényebb országaiban foly-
tatott küzdelem során lehet hasznát venni, hanem amelyek az igazságo-
sabb és méltányosabb emberi és gazdasági kapcsolatok létrehozásához 
is segítséget nyújtanak. 

Elnök GVC
dina Taddia
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itt valami félreértés van, fiatalember, maga idejön, nincs befekte-
tett pénze, nincsenek részvényei, nincs kincstárjegye, nincs semmije, és 
százmilliót akar? és azt várja, hogy majd adunk is magának?

a Felzaklatsz című filmben roberto Benigni egy elképedt bankigaz-
gatónak nagy alapossággal magyarázza (a tőle megszokott módon, 
természetesen), hogy ha lenne annyi pénze, amennyi a kölcsön fel-
vételéhez kell, akkor talán ő maga adna kölcsönöket ahelyett, hogy 
kérne, és hogy vissza fogja fizetni, meg hogy ő egy tisztességes ember 
és nem tolvaj. ő nem kér mást, csak egy kis bizalmat. „magának egy 
tintatartó van a szíve helyén!” fakad ki végül, mielőtt a rendőrök el-
ráncigálnák.

könnyű az együttélést és az emberi tevékenységeket szabályozó 
gazdasági mechanizmusokról tréfákat elsütni. ez előbbiek kétségkívül 
bonyolultak, végtelenül sok tényezőtől függenek, és ugyanígy végte-
lenül nagy számú tanulmány próbálja azokat megmagyarázni, de egy 
dolgot biztosan elmondhatunk: általában mindegyikük úgy tekinti az 
emberek milliárdjait sújtó nyomort, mint elkerülhetetlen sorscsapást. 
mint csúnya és keserű gyümölcsöt, amely a haladás és emberi fejlődés 
pompás fáján önmagától megjelenik. mint olyan üzemzavart, amelyet 
a legjobb esetben is csak kordában lehet tartani a gépezet működésé-
nek javításával, anélkül, hogy azt teljesen megszüntethetnénk.

a mikrohitelezés azt példázza, hogy ennek nem kell így lennie.

Mikroszkopikus hitel – hatalmas bizalom

sok olyan embercsoport számára, akik nem rendelkeznek vagyontár-
gyakkal vagy a létfenntartáshoz szükséges eszközökkel, lehetetlen a 
hozzáférés olyan pénzügyi segítséghez, amelyre támaszkodhatnának, 
miközben azon fáradoznak, hogy kitörjenek a szegénységből.

Hitel  = Bizalom  
Mi a mikrohitel? Kezdjük a fogalom meghatározásával!

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

Ha egyetlen olyan dolgot kellene keresnünk, amely a szegényeket képesség teszi 
arra, hogy szegénységükön felülkerekedjenek, akkor én a hitelre összpontosítanék.”   

                                                                                       Muhammad Yunus

“
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Bangladesh

Meghatározás

„Ha nagy összeget adunk kölcsön, akkor azt valószínűleg nem fizetik 
vissza. Ha a kölcsön kis összegű, támogatjuk és tanácsokkal látjuk el 
adósunkat és esélyt adunk neki az általunk megkívánt minimális kamat 
újrabefektetésére, akkor abból egyénileg is és a közösség számára is ha-
szon származik.”

ez a muhammad yunustól, a grameen Bank alapítójától és a 
mikrohitel eredeti formájának „feltalálójától” származó idézet remek ki-
indulópont annak jobb megértéséhez, hogy miről is beszélünk.

nincs a mikrohitelnek egyetlen általános érvényű meghatározása: az 
a megközelítéstől és attól az országtól függően változik, ahol azt alkal-
mazzák. megadunk itt egyet, amely annak sok vonatkozását tartalmazza.

 azaz kibontakozóban levő történet;A mikrohitel folyamat 

amelyben az, aki a kölcsönt adja és 
az, aki fölveszi egy egységgé kapcso-
lódik össze, és hosszú távú kapcsola-
tot létesít;

a bizalom alapján, az adott társadal-
mi környezethez szervesen kapcso-
lódva, amely társadalmi tőkét terme

nem egyszerűen pénz cserél közöttük 
gazdát, hanem konstruktív kapcsolatot 
építenek ki a nehézségek leküzdésére, 
együtt munkálkodva

A cél a csoportok és az egyes emberek 
jólétének növelése. A magabiztosság 
és a saját lehetőségeikbe vetett biza-
lom életre hívása.

a hitel, magyarul éppúgy, mint sok más nyelvben, a bizalom szino-
nimája (a hisz ige tövéből). alapvető értelme ez, és ebből származik 
a kölcsönre használt „banki” jelentés. ennek ellenére – bár ehhez 
már hozzászoktunk, de ha belegondolunk, furcsa – éppen a bizalom 
az a dolog, ami a leginkább hiányzik a megszokott banki kölcsönzési 
rendszerből.

muhammad yunus közgazdásznak a hazáját, Bangladest uraló 
nyomor sajátos körülményeit mérlegelve 1974-ben az jutott eszébe, 
hogy megváltoztatja ezt a rendszert. mi lenne, ha egy sor konkrét 
feltétel mellett kisösszegű kölcsönöket – azaz mikrohitelt – nyújta-
nának nincstelen embereknek az őbeléjük és vállalkozásaikba vetett 
bizalom alapján?

az eredmény rendkívüli volt, felülmúlt minden várakozást.
megszületett a mikrohitel.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

Többé-kevésbé olyan ez, mint Benigni filmjében, de itt most végletes 
nyomorról és veszélyben lévő életekről beszélünk. Hitel megítéléséhez 
a bankok konkrét megbízhatósági biztosítékokat követelnek. Bárki is 
legyen, aki a hitelt kéri, el kell róla hinniük, hogy képes visszafizetni azt. 
Ha semmink sincs, a bank nem bízik bennünk és semmit sem ad ne-
künk. ez a logika kőbe van vésve, nem lehet megkerülni. Vagy mégis?
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Milliónyi apró dolog egy 
hatalmas dologgá áll össze 
A mikrohitel mikroszkopikus története

az elméletek és a kezdeményezések kötetlenek voltak, és függet-
lenek az intézményes banki gyakorlattól. Ösztönözték légyen azokat 
bár vallásos jótékonysági elvek, az ember létállapotának fejlődé-
séről dédelgetett utópiák vagy az adóbevételek növelésének gya-
korlatibb megfontolásai, a szándék mindig a társadalom peremére 
szorult néprétegek körülményeinek javítása volt, hogy az hasznára 
váljék aztán az egész közösségnek. 

a napkirály XVii. századi Franciaországában megszületett a 
„tontine” (amely lorenzo de Tonti nápolyi bankár után nyerte el-
nevezését, aki részben ennek az ötletnek köszönhetően is volt vi-
szonylag sikeres XiV. lajos udvarában). ez az elmés rendszer olyan 
csoportokból állott, amelynek tagjai mind elkötelezték magukat, 
hogy rendszeres időközönként letétbe helyeznek egy meghatáro-
zott pénzösszeget. a így összegyűlt teljes összeg aztán be lett fek-
tetve, és a hasznot elosztották a csoport tagjai között. Ha valame-
lyik résztvevő meghalt, akkor a hasznot a fennmaradó tagok között 
osztották szét a továbbiakban, a tontine utolsó tagjának halála után 
pedig minden az államra szállt.

Jonathan swift XViii. századi regényíró, miközben a gulliver 
utazásain dolgozott, létrehozta az Ír kölcsönalapítványi rendszert 
(‘irish loan Fund system’), amely a legszegényebb gazdáknak anél-
kül biztosított kölcsönöket, hogy biztosítékot kért volna.

a XiX. és a XX. század során egész európában és különböző ázsi-
ai és latin-amerikai országokban számos különböző sorsot megérő 
kísérlet követte egymást, amelyek egy közös alapgondolatban osz-
toztak egymással: ha a szegénységben élőknek hozzáférést adunk 
pénzügyi szolgáltatásokhoz, az a gazdasági és társadalmi problé-
mák megoldására jótékonyan ható energiákat hozhat mozgásba.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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Dzsobra falu zsáMolyai 

yunus tanítványaival dzsobrába, egy többségében muzulmán faluba 
ment, ahol csak nőket talált, mert a férfiak éppen munkában voltak. itt 
találkozott sufiya Begummal, aki bambuszzsámolyok készítésével foglal-
kozott. sufiya kereskedőktől kölcsönzött pénzt a zsámolyok elkészítésé-
hez szükséges bambusz megvásárlásához, amiket azután ugyanazoknak 
a kereskedőknek adott el, hogy a kölcsönt törlessze, így haszna szinte 
egyáltalán nem volt. Csak úgy tudott volna kikerülni ebből az ördögi 
körből, ha több bambusz vásárlásához elegendő pénze lett volna, és 

azokat a zsámolyokat piaci áron tudta volna eladni. yunus a sufiyával 
folytatott, egy héten keresztül tartó találkozók után össze tudta állíta-
ni azoknak a falubelieknek a listáját, akik a kereskedőktől függtek: ez 
összesen 42 nevet jelentett. azoknak a kölcsönöknek a teljes összege, 
amire szükségük volt, csupán 27 dollárt tett ki. Fejenként hatvan centet. 
meg voltak döbbenve, és igazi felfedezés erejével hatott rájuk a dolog.

az első kölcsönt egy csoport olyan nőnek adták, akik különféle, bam-
buszból készült tárgyakat állítottak elő. Figyeljük meg ezeket a kifejezé-
seket: csoport, nők, előállít. amint azt látni fogjuk, a mikrohitelezés sok 
kulcsösszetevője már ekkor jelen volt.

eleinte nem volt könnyű: a csoportokat meg kellett szervezni; a ta-
gokat meg kellett győzni, hogy másokat is bevonjanak; azonkívül meg 
kellett bizonyosodni arról, hogy mindenki érti, hogy mit kell csinálnia, 
és hogy mit várnak tőle. különösen nehéz volt meggyőzni a férfiakat ar-
ról, hogy helyénvaló, ha a nők úgy veszik fel a kölcsönt, hogy arra saját 
nevükben jogosultak. a nők ott csak közeli férfirokonaikkal állhatnak szó-
ba, ezért yunus egy leánynövendékét használta közvetítőként, így győz-
ve meg őket, hogy jelentkezzenek. és a kísérleti program elkezdődött.

a Mikrohitel útközben

nekiálltak, hogy falvak százait látogassák végig gyalog a környéken, 
és program elkezdett sikeres lenni. annyira sikeres, hogy egyes ban-
kok nem kevesebbre szánták rá magukat, mint hogy pénzeljék yunus 
mikrokölcsöneit. nagyon kevés kellett ahhoz, hogy jelentős számú csa-
ládot eljuttathassanak a teljes kétségbeesés állapotából annak reményé-
hez, hogy önellátóvá válhatnak. a kölcsönök visszafizetése rendszeres 
volt. az aprócska üzleti vállalkozások többnyire a csoportok erejére és 
a falusi asszonyok eltökéltségére támaszkodtak, akik nagyon kicsi, de a 
méltóbb élet szavatolásához kulcsfontosságú hasznot értek el.

Hasonló kísérletek elkezdtek világszerte sok országban terjedni, al-
kalmazkodva a különféle kultúrákhoz és gazdasági viszonyokhoz, gyak-
ran összekapcsolódva kis közösségekben már korábban 

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

Megszületik a „nagy történet”

ez az idézet, mint sok másik ebben a könyvecskében, a bengáli közgaz-
dásztól és a 2006-os nobel-békedíj elnyerőjétől muhammad yunustól 
származik. ez természetesen nem véletlen.

a mikrohitel kifejezés 1974-ben nem létezett. abban az évben 
Banglades jelentős részére rájárt a rúd: árvizek után hosszan tartó éh-
ínség jött, amely tönkretette az emberek önellátó képességét. sok me-
zőgazdasági területen romokban volt a gazdaság, és a nyomor riasztó 
mértékben növekedett.

„az egyetemen tanítottam, miközben az ország súlyos éhínségtől 
szenvedett. emberek haltak éhen, és én teljesen tehetetlennek éreztem 
magam. közgazdászként nem volt olyan eszköz a szerszámosládám-
ban, amellyel ezt a fajta helyzetet rendbe lehetett volna tenni. meg 
sem fordult a fejemben, hogy végül olyasmibe fogok belebonyolódni, 
mint a szegényeknek való pénzkölcsönzés.”

mint az általánosan ismeretes, a nagy ötletek általában kis kezdő-
lépésekből nőnek ki: yunus először a bankoknál próbálkozott. amikor 
azt javasolta, hogy pénzt kölcsönözzenek a szegényeknek, a bankárok 
majd’ leestek a székükről. miután magukhoz tértek, elmagyarázták, 
hogy lehetetlen olyasvalakinek pénzt adni, aki nem tud valamilyen 
konkrét biztosítékot felmutatni arra, hogy az összeget visszafizeti. Vala-
mi mást kellett kigondolni.

Ha icike-picike dolgok elkezdenek milliószámra megtörténni, akkor abból nagy dolog 
jön létre”.  Muhammad Yunus“

is működő más önsegítő rendszerekkel, amelyek ezáltal 
új lendületet kaptak. megszületett a mikrohitel, és töb-
bé már nem lehetett megállítani.
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sokan vannak, annyira sokan! sorsuk az észrevétlenség felé halad 
(azok örömére, akik nem kívánják látni őket), és miután ez a változás 
végbement, az gyakran visszafordíthatatlan. Helyzetük drámai, és ezen 
a ponton a legtöbb közgazdász felhagy azzal, hogy megoldást keres-
sen. kik is azok, akikről beszélünk?

a kirekesztettek, a kiszolgáltatottak, a „maradék”. olyanok, akik al-
kalmatlannak számítanak arra, hogy banki szolgáltatásokhoz férjenek 
hozzá. nem keresnek elég pénzt elég rendszeresen, és nem éri meg 
kölcsönt nyújtani nekik, mert nem tudnak elegendő biztosítékot fel-
mutatni arra, hogy képesek azt visszafizetni. Túl sokba kerülnének a 
banki szolgáltatási modellnek: nem érdemes bízni bennük. a fejlődő 
országokban ezt a kategóriát általában a falusiak alkotják, valamint a 
városok körüli nyomornegyedek lakossága. a „bankképtelenek” nyuga-
ti országokban is nagyobb számban vannak jelen, mint gondolnánk: 
bevándorlók, munkanélküliek, az ideiglenesen foglalkoztatottak, a kép-
zetlenek, az idősek által eltartott családok, azok a nagylétszámú csalá-
dok, amelyeknek másoktól függő, kiszolgáltatott tagjai vannak, a helyi 
piacon ténykedő, nagyon kis vállalkozások, gyakran a nők… Vajon el-
veszett minden remény? Van, aki szerint nem.

Bonszájtól az erdő fájáig

amikor muhammad yunus beindította programját a Banglades 
„bankképtelenjei” által végzett tevékenységek pénzelésére, felmerült az 
a szükséglet, hogy legyen egy bank, amelyik azt kezelni tudja. a pro-
gram kedvezményezettjei vidéki falvak lakosai voltak (a gramin, vagy 
angol írásmód szerint grameen ezt jelenti bengáli nyelven). Így hát 
természetes volt egy nagyon sajátos hitelintézet, egy „falubank” vagyis 
grameen Bank létesítése.

Új banki szolgáltatási modell 
A Grameen Bank és a „bankképteleneknek” nyújtott hitel

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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yunus úgy beszél a grameen Bankról, mint oximoronról, köszönhetően 
az intézet módszertanának, amely gyakorlatilag szöges ellentétben áll a 
hagyományos banki szolgáltatási modellel:

„a hagyományos bankok csak a gazdagoknak kölcsönöznek pénzt, 
míg mi csak a szegényeknek kölcsönzünk pénzt; a hagyományos bankok 
biztosítékot akarnak, mi azt nem kérünk; a hagyományos bankok min-
dent tudni akarnak ügyfeleikről, mi semmi mást nem akarunk tudni, 
mint hogy hajlandóak-e elkötelezni magukat; azok csak férfiaknak köl-
csönöznek, mi csak nőknek kölcsönzünk”.

a módszer azon a felismerésen alapul, hogy a hitelhez való hozzáfé-
rés kulcsfontosságú lehet az emberi jogok valódi érvényesüléséhez. Ha a 
hitelt úgy adjuk ki, hogy akikkel együtt dolgozunk, azoknak az emberi 
potenciáljában bízunk, nem pedig abban, amit már megszereztek az 
életben. Hogy a banki tulajdonnal kezdjük: annak szabályzata szerint a 
grameen Bank 2012-ig ügyfelei tulajdonában volt (a részvények 95%-
val, mellyel szemben azok 5%-a volt állami tulajdonban). a helyzet ké-
sőbb megváltozott az állami akarat következtében, amely annak sikerét 
látva rá akarta tenni a kezét a bankra.

• A problémából induljunk ki, ne a megoldásból! A hitelezési rend-
szernek az egyes emberek helyzetéről és a társadalmi körülmények-
ről készített elemzésre kell alapulnia, nem pedig valamilyen előre 
meghatározott modellre.
  a fejlődés hosszú távú folyamat, amely függ minden abban érin-
tett résztvevő törekvéseitől és elkötelezettségétől.
  a bank az, amely szolgálja a szegényeket és nem fordítva. a bank-
nak kell meglátogatnia és megismernie „ügyfeleit”, azok közül a 
legszegényebbeket téve az első helyre.
  azokat a tevékenységeket részesítsük előnyben, amelyek serkentik 
a fejlődést (termelő tevékenységeket, a gyermekek taníttatását, ház-
építést) az önrendelkezés lehetővé tételével, az anyagi függetlenség 
megteremtésével és azzal, hogy önbizalmat adnak!
   azokat a tevékenységeket támogassuk, amelyeket egymásban meg-
bízó emberekből álló, ugyanabból a közösségből való, kis létszámú 
csoportok végeznek!
  kapcsoljuk össze a hitelt a megtakarításokkal, de anélkül, hogy ez 
szükséges előfeltétel lenne!
  gondozzuk a kapcsolatot a kölcsönt felvevővel úgy, hogy ehhez 
egyszerűen követhető eljárási lépéseket szabunk meg nekik!  
   minden lehetőt tegyünk meg annak biztosítására, hogy a rendszer 
fenntartható és kiegyensúlyozott legyen pénzügyileg!
  Fektessünk be a rendszerben dolgozók képzésébe, hogy ezáltal 
fejlődjék annak etikai színvonala, pontos működése, az abban ér-
vényesülő alkotókészség és a munkakörnyezet védelme iránti fele-
lősség!

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

a Mikrohitelezés alapelve

Hogy a mikrohitelezés gyakorlatát jobban megérthessük, alább 
szemléltetjük az annak során alkalmazott banki alapelveket (ebbe 
azok olyan formáit is beleszámítva, amelyek különböznek a „grame-
ennál gyártott” változatoktól, amelyek, amint azt látni fogjuk, sok 
országban leltek követőkre, akárcsak azok jellegzetes vonásai).

yunus úgy látja a szegényeket, mint bonszáj-fákat: a nagy fa és a 
miniatűr fa magja ugyanaz, a különbség abban a talajban van, ame-
lyen azoknak lehetőségük van nőni. a grameen Bank célja nem a 
haszonszerzés (a haszon elhanyagolható), hanem az, hogy ezeket a 
magvakat a társadalom terepének tágasabb vidékein vessék el.
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a „16 Döntés” 
a grameen Bank kibocsátott egy „kiáltványt”, amely leszögezi azokat az elve-
ket, amelyek az intézmény alapját képezik. a (a bengáli viszonyokhoz szorosan 
kötődő) „16 döntés”, amelyet büszkén vall magáénak a csoportok minden 
résztvevője, azoknak a kulturális automatizmusoknak a „kijavítását” célozza, 
amelyekből a nyomor ördögi köre táplálkozik. 

Csak működik, és kész!

az eljárás egyszerű; hogy rövidre fogjuk a dolgot, így működik:

  megalakul egy csoport hasonló dolgokra törekvő és hasonló hát-
terű emberekből, akik bíznak egymásban, és egyformán vágynak 
rá, hogy részük legyen ebben a tapasztalatban.
  oktatást kapnak a hitel, a megtakarítások és a vállalkozásirányítás 
témájában, hogy képesek legyenek egy mikrovállalkozást megter-
vezni.
  megkapják a mikrohitelt.
  az operátorok támogatást és tanácsadást biztosítanak. Ha lehet-
séges, a részletfizetések számára heti találkozó van szervezve. nem 
elég csak hitelt kapni, hogy az ember vállalkozóvá váljék!

Hihetetlen (bár csak azok számára, akik nem hittek benne), de a 
módszer működik: ezeknek a kölcsönöknek a megtérülési aránya 
több, mint 95%!

a grameen Bank eddig több, mint 9 millió embernek segített 
Bangladesben és más olyan országokban, ahol jelen van.

követjük a grameen Bank négy alapelvét (fegyelem, egység, 
bátorság és kemény munka) és előmozdítjuk azok ügyét teljes 
életutunk során.
elhozzuk a jólétet a családunknak
nem fogunk lepusztult házakban élni. kijavítjuk házunkat, és újat 
építünk, mihelyt lehetséges.
egész éven át folytatjuk zöldségeink termesztését. Bőségesen 
eszünk belőlük, és a fölösleget eladjuk.
az ültetési szezonok idején annyi palántát elültetünk, amennyit 
csak lehet.
Terhességeinket megtervezzük, hogy családunk kisebb legyen. 
kiszámoljuk, mennyit költhetünk. Törődni fogunk egészségünkkel.
Taníttatjuk gyermekeinket és biztosítjuk, hogy eleget keressenek 
ahhoz, hogy fizetni tudják oktatásukat.
gyermekeinket és környezetünket mindig tisztán tartjuk.
ásott latrinákat készítünk, és azokat használjuk.
Fúrt kutakból származó vizet iszunk. Ha ilyenhez nem jutunk hozzá, 
akkor felforraljuk a vizet, vagy timsót használunk.
nem fogadunk el hozományt fiaink esküvőjén, és mi sem adunk 
hozományt leányaink esküvőjén. központunkat megtartjuk a 
hozomány átkától mentesnek. nem űzzük a gyermekházasítás 
gyakorlatát.
senkivel szemben nem követünk el igazságtalanságot, és másnak 
sem hagyjuk, hogy ilyet tegyen.
egymással összefogva nagyobb befektetésekre vállalkozunk, hogy 
magasabb bevételhez juthassunk.
mindig készek leszünk segíteni egymásnak. Ha bárki nehézségekbe 
kerül, mindnyájan segítünk neki.
Ha bármely központban bármilyen fegyelemsértésről szerzünk 
tudomást, mind odamegyünk, és segítünk helyreállítani a 
fegyelmet.
minden társadalmi tevékenységben együttesen veszünk részt.
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A szegénység nem kötelező 
Másként is működhet a világ, avagy nem csak egyetlen 
lehetséges gazdasági modell van

amikor azt olvassuk, hogy a világ fele, több mint három milli-
árd ember, kevesebb, mint napi 2 dollár 50-ből él, az első reak-
ciónk a megkönnyebbülés, amelyet némi bűntudat is megszínez-
het, hogy mi nem ahhoz a félhez tartozunk. ezt követheti az adat 
tudatunkból való kiszűrése abban a meggyőződésben, hogy nem 
sokat tehetünk.

szegénynek lenni talán a legrégebbi „mesterség” a világon: 
pauper famelicus, az éhező szegény; pauper pannosus, aki még a 
ruhát is nélkülözi; pauper infirmus, aki nyomorék, vak, megbom-
lott elméjű; pauper peregrinus, csavargó szegény, olykor vallási 
buzgóságból; pauper verecundus, a megszégyenült ember, aki 
mindenét elvesztette; pauper abjectus, aki visszataszító, és undort 
kelt.

az ókori források a szegénység különböző formáit különböztet-
ték meg, olyan kategóriákba sorolva azt, amelyek túlmentek az 
egyszerű gazdasági minősítéseken. ma azonban a szegénységet 
általában a pénz hiányával, vagyis azzal összefüggésben írják le és 
mérik, ha valaki számára lehetetlen a létszükségletei kielégítésé-
hez és az alapvető szolgáltatások igénybe vételéhez (étel, hajlék, 
egészség) nélkülözhetetlen gazdasági erőforrásokhoz hozzájutni.

a szegénység ilyen egydimenziós megközelítése, amely a be-
vételre és a fogyasztási képességre korlátozódik, és a gazdaság 
szemlélésének hagyományos módjához köthető, szem elől téveszti 
a kérdés összetettségét, és a megoldások kereséséhez elégtelen-
nek bizonyult.

a közelmúltban a szegénység új, többdimenziós szemléleté-
nek irányába törtek utat olyan közgazdászok tanulmányai, mint 
mahbub-ul-Hak, amartya sen és Joseph stiglitz.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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Szegény az ördög…

ez az ecuadorban játszódó történet úgy kezdődik, mint sok másik: 
nagyon szegény mozgóárusok egy kis csoportjával, akiknek nincs 
reményük arra, hogy helyzetükön javítsanak, mivel egyetlen bank 
sem hajlandó nekik hitelt nyújtani. a rendkívüli nehézségek közepet-
te támad egy ötletük: „mind elhatároztuk, hogy hetente egy dollárt 
beteszünk a közösbe, és aztán kölcsönadtuk azt egymásnak csekély 
kamatra, hogy növekedni tudjunk”. kezdőtőkéjük ez által a spontán 
„ön-mikrohitelezés” által két év alatt 285 dollárra nőtt, ami elég volt 
ahhoz, hogy terjeszkedjenek és elkezdjenek másoknak kölcsönözni. 
Találékonyságuk kétségessé tette körülményeik változhatatlanságát.

a mellékelt dVd-n található mozgóképes interjúban nidia 
Castillo mozgóárus és a Creciendo Juntos (‘együtt növekedni’) 
egyesület volt vezetője hangoztatja szenvedélyesen és öntudatosan, 
hogy a „szegénység” szó milyen új jelentést vett fel az őáltala kép-
viselt közösség és ő maga számára azt követően, hogy elhatározták, 
hogy saját kezükbe veszik a sorsukat, és ez az eltökéltség új lehető-
séghez adta meg számukra a kulcsot.

„azelőtt másként fogtam fel a szegénységet, de miután nekivág-
tam ennek az útnak, elkezdett sérteni, ha az emberek szegénynek 
neveztek. […] gyerekkorunk óta azt mondták ránk, hogy szegény, 
gondolkodásmódunkban és lelkileg szegénynek neveltek minket. 
de a szegénység a fejünkben van. […] 

a csoportunkon belül nem gondolunk úgy magunkra, mint 
szegényekre. persze nem sok a pénzünk, de mégis 
tudunk gondoskodni a családunkról, megvan az 
állásunk. Ha az mondják ránk, hogy szegény, az-
zal lekicsinyelnek bennünket, eldugnak minket egy 
sarokba. nem akarunk szegények lenni, és nem is 
vagyunk azok. szegény az ördög!”

Szegénység kontra szabadság

amartya sen indiai közgazdász és az 1998-as gazdasági nobel-díj 
nyertese szerint emberek egy adott csoportjának szegénységét (vagy 
jólétét) nem lehet többé kizárólag a bevétel alapján meghatározni; 
mérlegelni kell az emberi élet más vonatkozásait is. sen úgy szem-
léli a szegénységet, mint ami az egyén arra való képtelenségében 
gyökerezik, hogy alapvető emberi tevékenységeket végrehajthas-
son. a megközelítés megkívánja, hogy egyaránt kiértékeljük azokat 
a funkciókat, amelyekre egy adott személy ténylegesen képes (mint 
például a jövedelemszerzés, az egyéni szükségletek vagy vágyak ki-
elégítése), és az adottságokat, amelyek alatt azt értjük, aminek az 
elérése az adott személyben megvan a potenciál, vagyis azt a vá-
lasztási szabadságot, amellyel az adott személy rendelkezik 
az életben.

az elgondolásnak messzemenő folyományai vannak: a döntésho-
zatalban való részvételre való képtelenség, az elégségesnek tekintett 
politikai jogok megléte vagy a szegénység miatti gyenge önbecsü-
lés így mind olyan tényezővé válik, amelyet az eljárás a szegénység 
fogalmi meghatározásának részeként kezel. és mivel mindannak le-
hetőségére lehet az emberben adottság, hogy megtervezhesse saját 
jövőjét, részt vehessen a közösségi életben, szabadon juttathassa ki-
fejezésre érzéseit, tudja, hogyan használja alkotókészségét és mutas-
sa meg képességeit, így ebben az értelmezésben a szegénység elleni 
harc céljai közé mindezek a törekvések belevonhatóak.

a szegénységnek nem kell könyörtelen és elkerülhetetlen végzet-
nek lennie, amint azt az uralkodó gazdasági és politikai gondolko-
dás sugallja. Ha megfelelően szemléljük a szegénységet, akkor az 
nem szükségszerű.

a Mikrohitel gyökerei

a szegénységgel folytatott küzdelem során sok kultúrában számos 
példája jött létre időtlen idők óta a „szolidaritási gazdaságnak”. már 
említettük a „tontine”-t, amely azonban korábbi hagyományokban 
gyökerezett: hogy egy példát említsünk, az elmúlt évszázadok francia 
parasztjai között gyakran megvolt az a szokás, hogy felváltva együtt 
dolgoztak egymás földjén, vagy összefogva segítettek egymásnak 

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

házat, csűrt vagy templomot építeni. afrikában se szeri se száma az 
ősi megtakarítási és kölcsönzési formáknak: gambiában az oszuszu, 
szomáliában a salugó, kamerunban a dzsangisz, ruandában az 
ibilemba, kongóban a kitemó, hogy csak néhányat említsünk.

latin-amerikában több, a kolumbusz előtti időkre visszavezet-
hető önsegélyező hagyomány van, amely a mai napig is él, és a 
mikrohitelezéssel kapcsolatos új kísérletek alapját képezi.
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Egy jó adag 
mikrofinanszírozás 
A gazdaság, és amit a mikrofinanszírozás nyújt

a mikrofinanszírozás szó mindenféle, hol jó, hol rossz gyakorlat ösz-
szefoglaló neve, amelyeket jónéhány féle szempont alapján lehet osztá-
lyozni. a különböző országok kulturális, politikai, társadalmi és vallási 
háttere kétségkívül hatással lehet a mikrofinanszírozás gyakorlatának azok 
határain belül folytatott különféle válfajaira, amint azt a későbbiekben 
látni fogjuk, és az azokat megkülönböztető elemekből sok van. Vegyünk 
számba közülük néhányat!

a mikrofinanszírozási gyakorlat lehet például:
olyan, amely különféle csoportoknak áll rendelkezésére az általuk 

űzött foglalkozás alapján (pl. mezőgazdasági hitel vagy mesteremberek 
által fenntartott pénztár), bevételük alapján (csak a szegények 
legszegényebbjeinek, vagy azoknak, akiknek már van valamennyi 
tulajdonuk), nemük alapján (csak nőknek); 

olyan, amelyik különféle célokra nyújt kölcsönöket (nyereséget hozó 
tevékenységek céljára, fogyasztási célra vagy erre is, arra is);
• olyan, amelyik a kölcsönzők tulajdonában, vagy olyan, amelyik 
egyetlen személy tulajdonában álló intézményben folyik

demokratikus vagy tekintélyelvi jellegű;
olyan, amelyik konkrét biztosítékot kér, vagy olyan, amelyik a bizalomra 

alapul;
egyének vagy csoportok rendelkezésére álló;
olyan, amelyik biztosít képzést, támogatást, felügyeletet, és olyan, 

amelyik figyelmen kívül hagyja mindezeket a vonatkozásokat.

egyszóval minden mikrohitelezési kezdeményezés esetében ezrével vannak 
olyan változók, amelyek egymáshoz való kapcsolódása meghatározhatja a 
kezdeményezés sikerét vagy kudarcát. a grameen Bank által használt mo-
dellt tekinthetjük annak, amely a mikrohitelezés „eredeti személyazonossá-
gát” képviseli, azaz amelyben megvannak a csoportok és az emberek kö-
zötti kapcsolat, valamint a „megfogható” értékek elemei is, mint amilyen az 
anyagi körülmények javítása.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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Az ember működése 
A Homo oeconomicus, a Homo humanus
és a mikrohitelezés lélektana

Nem hiszem, hogy maga, mint homo humanus, jól érezné magát nálunk; még engem 
is gyakran bántott, amint most utólag észlelem, pedig én otthon vagyok azon a tájon, és 
személy szerint nem szenvedtem tőle. Akinél nem a legdrágább, legfinomabb borokat szol-
gálják fel vacsorához, ahhoz el se mennek… Ilyenek az emberek. …. Nézze, szerintem na-
gyon vastag bőr kell hozzá, hogy az ember amúgy istenigazából egyetérthessen azoknak a 
síkföldieknek a gondolkodásmódjával, az olyan kérdésekkel, mint „van annak még pénze?”; 
meg az arcokkal, amiket az efféle kérdésekhez vágnak.”    Thomas Mann, a varázshegy

“

homo oeconomicus úr olyan ember, aki ésszerűen cselekszik, minden lépé-
sét annak alapján számítva ki, hogy társadalmi és vagyoni helyzetének javítása 
szempontjából mi szolgál személyes előnyére, nem törődve azzal, hogy eközben 
árt-e másoknak. Bízik saját fontossági sorrendjében, abban, hogy mi hasznos 
számára, valamint elemző és előrejelzéseket készítő képességében. nincsenek 
erkölcsei. Homo oeconomicus úr a közgazdaságtan elméleti fogalma, valójában 
nem létezik (bár egyesek jellemzése igen közel áll az övéhez), és elméletként 
sem működik valami jól.

a hagyományos közgazdaságtan következtetései többnyire a viselkedésnek 
a homo oeconomicus fogalmából kiinduló vizsgálatán alapulnak. ebben a figu-
rában kétségkívül megvan néhány mindannyiunkban megtalálható sajátosság, 
míg más, az emberi kapcsolatok megértéséhez kulcsfontosságú, részben gazda-
sági vonatkozású tulajdonságok hiányoznak.

a Homo Humanus célkitűzései

a homo humanus tanulmányozása bonyolultabb, de ő sokkal jobban hasonlít a 
valódi emberekre. nem természeténél fogva „jó”, de döntései tekintetbe veszik 
azt a közösséget, amelyhez tartozik, és sokféle szükséglettől, érzelemtől, valamint 
az önnön földrajzi, társadalmi és antropológiai háttere iránt tanúsított figyelem-
től függenek. a homo humanus együttműködő szellemű lény, és a csoportjának 
más tagjaival együtt folytatott csapatmunka személy szerint és közösségi szinten 
is előnyöket hoz számára. a homo humanus figurája segít nekünk megérteni, 
hogy miért működik a mikrohitelezés a jelek szerint annyira jól: a mikrohitel sok 
különféle típusa értéket ad hozzá az emberek közötti kapcsolatokhoz, és (nem csupán 
gazdasági értelemben) serkenti az egyéni és közösségi fejlődést.
 

Ha van egy dollárral több…

Banglades esete kiváló példa. azok a sajátságos körülmények, amelyek 
yunus grameen Bankját életre hívták, nagy mennyiségű mikrohitel rendkí-
vül hatékony elosztását tették lehetővé. yunus úgy tartja, hogy a hitelnyúj-
tás a fejlődéshez vezető első lépés, más szóval, hogy a szegények bankjának 
a dolga, hogy „adjon az embernek egy dollárt”. a hitelen kívül a megta-
karítások is nagyon fontosak a grameennál: a bank „kötelezi” a kölcsöneit 
igénybe vevőket, hogy rendszeres időközönként letétbe helyezzenek egy 
kicsiny, az általuk végzett termelőtevékenységnek köszönhetően megtakarí-
tott pénzösszeget.

más esetekben, amelyre a Codesarollo Ecuadoregno (Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Desarollo de los Pueblos – ‘megtakarítási és kölcsönszövetke-
zet a népi Fejlődésért’) lehet példa, az a gyakorlat, hogy a megtakarítással 
kezdenek.  Csoportok, vagy akár néha egyetlen személy is, megtakarítanak 
némi pénzt, hogy aztán képesek legyenek kis kölcsönöket nyújtani azok-
nak, akik bekapcsolódnak még a programba. Ha valaki többet termel, mint 
amennyit a napi élet alapvető költségeire kiad, akkor az így keletkezett 
többletet a közösségi együttmőködés kapja, ahol az helyi vezetők képzését 
szolgálja, és így azoknak az embereknek a hangját szólaltatja meg, akik 
társadalmi összefüggésben történetileg ki voltak zárva a vitákból.

lo Xitique

mozambikban és afrika szaharától délre fekvő területeinek több részén 
évszázadok óta a xitiquét használják az emberek arra, hogy segítsen saját, 
többnyire szűkös forrásaik beosztásában. ezt a nem hivatalosan alkalma-
zott rendszert családok adják tovább, és az abból áll, hogy az emberek 
pénzük egy részét kis csoportokon belül megosztják egymással: barátok, 
rokonok, vagy ugyanazon falu lakói minden hónapban beadnak egy 
kis összeget a közösbe, amelyet a csoport egyik tagja használ fel saját 
szükségleteire (általában létfenntartásra vagy kisebb befektetésekre). a 

következő hónapban a pénzt egy másik tag kapja és így tovább, 

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

felváltva. afféle kölcsönösen „kikényszerített” megtakarítás jön 
létre a kölcsönös bizalom jegyében. ez az alapszintű, gyakran 
spontán és kötetlen mikrofinanszírozási gyakorlat nem csak a 
szegények körében van nagyon elterjedve, és kulcsfontosságú 
szerepet játszik milliók létfenntartásában.
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A jólét mértéke

a pénz nem boldogít! – mondja a közmondás. richard easterlin 1974-ben vég-
zett felmérése szerint a gazdagok nem mindig boldogabbak ugyanazon az or-
szágon belül, mint a szegények, és a szegény országok nem boldogtalanabbak, 
mint a gazdagok. mitől függ akkor a boldogság mint az emberek elégedett-
ségének fokmérője? Felmérések azt sugallják, hogy egy adott lakosságcsoport 
„boldogsága” szorosan kötődik társadalmi és intim kapcsolataik minőségéhez, 
azaz a külön-külön számba vehető egyének kapcsolati körülményeihez. ez visz-
szavezet minket a homo humanushoz. azok között a különféle eljárások között, 
amelyek erős hangsúlyt fektetnek a csoportos kapcsolatokra, a mikrohitelezés 
hozzájárulhat egy olyan modell felállításához, amelyben a megfogható, anyagi 
javak megszerzése érdekében megvalósuló pénzcsere összefonódik (amolyan 
„láncolatként”) olyan megfoghatatlan, de becses lélektani és társadalmi erő-
források fejlesztésével, mint az emberek önképe (méltósága és önbecsülése), a 
kockázat és felelősség felvállalásának képessége, a védettség és a közösséghez 
való tartozás tudata.

aMikor a holDra Mutatunk, a bölcs eMber a Mutatóujjunkat nézi

egy adott ország fejlettségi szintjének felbecslése meghatározó jelentőségű a kor-
mányzat által követett fontossági sorrend és döntéshozatali irányok lefektetésé-
ben. még nem is olyan régen a gdp, a bruttó hazai termék volt az egyetlen olyan 
segédeszköz, amellyel a legtöbb ország nemzeti, fejlettségi szintjét mérte. annak 
kiszámításához, hogy mennyi van egy-egy polgár „tulajdonában”, kitalálták az 
egy főre jutó gdp-t, egy olyan lencsét, ami torzít, mert csak a megfogható javak 
és szolgáltatások összességét veszi számba, és sok szegény ember között osztja 
elméletileg szét azokat a javakat, amelyeket a valóságban csak néhány módos 
polgár élvez. olyan mérési módszerekre van szükség, amelyek valószerűbben 
tükrözik a lakosság vagy egy-egy konkrét személy életkörülményeit. ezek egyike 
az emberi fejlettségi index (Human development index – Hdi), amely úgy méri 
egy adott ország fejlettségét, hogy a gazdasági természetű javakon (gdp) kívül 
figyelembe veszi a várható élettartamot, az egészségi állapotot és az oktatáshoz 
való hozzáférést is.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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7 A nők és a mikrohitele 
Amikor a nők munkája átalakítja az egész társadalmat 

amikor a „legutolsókról”, a szegények legszegényebbjeiről van szó, 
gyakran kimarad egy vonatkozás: vannak, akik még „utolsóbbak”, a 
nők.

a mikrohitelezés egyik legérdekesebb vonatkozása a nők helyzeté-
nek egyes olyan országokban végbemenő megváltozásával kapcsola-
tos, ahol azt alkalmazzák.

sok kultúrában olyan a munkamegosztás, amely a férfiak feladatá-
ul jelöli ki a házon kívül végzett, fizetséggel (még ha nyomorúságossal 
is) járó munkát, a nőktől elvárt, fizetetlen háztartási teendőket pedig 
semmire nem becsüli. ugyanakkor az otthonért és a gyermekekért 
viselt felelősség gyakran azzal jár, hogy más, a bevételszerzést célzó te-
vékenységre már nincs módjuk. Ha az otthonin kívül olyan munkát is 
akarnak végezni, amivel keresnek valamennyit, akkor a kettő egysze-
rűen összeadódik, ennek következménye pedig testi-lelki túlterheltség, 
romló egészségügyi feltételek (ahol kevés az ennivaló, ott először a 
férj eszik, utána a gyerekek, és végül az asszony), ráadásul olykor még 
a család és a tágabb közösség is rosszallólag tekinthet az asszonyra.

mikor a grameen Bank elindította programját Banglades falva-
iban, hamar kitűnt, hogy a független gazdasági kezdeményezések 
létrehozásához tulajdonképpen a nők az ideális alanyok: volt bennük 
vállalkozó szellem, erősebb volt bennük a késztetés a pénz és az ap-
rócska vállalkozások kezelésének megtanulására, és a férfiaknál sokkal 
megbízhatóbbak voltak a kölcsönök pontos törlesztésében. a világ sok 
országában végzett felmérések hoztak hasonló eredményt ezekkel a 
„női hajlamokkal” kapcsolatban. ma a grameen az általa kihelyezett 
mikrohitelek szinte teljes mennyiségét nőknek nyújtja.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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Lehetőségek és jogok  

amikor igazságtalan megkülönböztetésnek kitett csoportok tagja-
iról van szó, gyakran jótékony hatású számukra olyan lehetősége-
ket biztosítani, amelyek korábban el voltak zárva előlük. a nemi 
szerepekkel való visszaéléssel összefüggésben ezt általában a nők 
által felmutatott teljesítménynek a növelésére vonatkoztatva szokták 
felvetni. ez a teljesítmény lehet lélektani természetű: jelentheti az 
önbecsülést és azt a tudatot, hogy az embernek van befolyása ön-
nön életének alakulására; de lehet gyakorlati is: jelentheti a tudatos 
döntések meghozatalára és a gazdasági vállalkozások végrehajtásá-
ra való képességet; amelyek a politikai közösségre is kihathatnak, 
megbecsülést szerezhetnek az abban szerepet játszóknak, és ked-
vezően hathatnak a nőket sújtó méltánytalanságokkal kapcsolatos 
közvélekedésre.

a Mikrohitel erőt aD

a mikrohitel egy időben erőteljes eszköze volt az ilyen lehetőségek 
biztosításának, mint ahogy sok esetben mind a mai napig az. segítsé-
get nyújtott a nők és családtagjaik életének átalakulásához. a puszta 
anyagi létfenntartáson túl nagyobb döntési szabadsághoz, jobb ok-
tatási lehetőségekhez, javuló társadalmi státuszhoz és a közéletben 
élvezett nagyobb figyelemhez juttatta őket. ezenfelül, és a dolognak 
ezt a vonatkozását nem szabad figyelmen kívül hagyni, megnövelte 
a nőkben önnön értékességük tudatát. persze a dolog nem mindig 
ilyen zökkenőmentes: a nők sikerei a férfi családtagok részéről érkező 

megtorlást és ellenállást válthatnak ki. azonban sok bengáli nő 
számára már az is életkörülményei észrevehető javulását hozta 
magával, ha otthona falai közül havonta egy napra kiléphetett.

nem minden országban ölt a nemi szerepek szerinti különb-
ségtétel ilyen végletes formát, ám a mikroh ő itelezés különféle 
típusai ezzel együtt továbbra is ráirányítják a figyelmet arra, 
hogy a nők mennyire kulcsfontosságú szerepet játszanak az 
igazán „humánusan” működő gazdaságban.

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

mi a mikrohitel a gyakorlatban? a szónak sok értelmezése van. 
a világon létező sok különféle gyakorlat módszertani jellegű és a 
fontossági sorrendet érintő választások bizonyítéka, amelyek gyak-
ran igen távol állnak egymástól. Íme néhány olyan elem, amely 
hatékonnyá teheti a mikrohitelezési programot.

csoport létrehozása

az egyének és a csoport közötti kapcsolat a mikrohitelezés egyik 
kulcsfontosságú tényezője.

mikrohitelezési program indításakor első lépésben kicsiny, tár-
sadalmilag egynemű, a kölcsönös bizalmon alapuló csoportot kell 
létrehozni. a programban érdekeltek azután más olyan, hasonló 
érdeklődésű, hasonló törekvések által hajtott és hasonló társadalmi 
helyzetű embereket fognak keresni, akikben ők maguk megbíznak. 
Így egy kölcsönösségre épülő, támogató jellegű kapcsolat jön létre 
a tagok között, amely már önmagában is pozitív tényező. a cso-
port résztvevőinek „én”-jei „mi”-vé válnak az egyéni különbségek 
változatosságának megszűnése nélkül. kifejlődik a bizalom és a biz-
tonságérzet, az emberek többé nem kénytelenek magukra hagyva 
küzdeni, felébred a közösen elért eredmények miatti büszkeség.

Ha a csoport valamelyik tagja bármilyen okból nem tudja kifi-
zetni a heti törlesztést, gyakori, hogy a többiek úgy döntenek, hogy 
közbelépnek, talán egy ilyen esetek céljára létrehozott kicsinyke 
pénzalap segítségével (vagy ahogy az a grameen-modell esetében 
van, lehetséges az adósságot közvetlenül a bankkal újratárgyalni), 
de mindenki mindig megtesz mindent, ami rajta áll, hogy ne okoz-
zon csalódást másoknak. a csoport által elért eredmények nagyob-
bak annak összegénél, amit az egyes kezdeményezések elérnek.

A mikrohitelezés a 
gyakorlatban Csoport létrehozása, képzés, 
a mikrohitel és az azzal együtt nyújtott támogatás
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Empowerment, emancipazione.

il termine empowerment (emancipazione, ma anche responsabilizzazione, po-
tenziamento) viene usato a proposito di persone appartenenti a gruppi so-
cialmente discriminati. nel contesto delle questioni di genere consiste in un 
processo di crescita delle potenzialità delle donne. potenzialità psicologiche: 
autostima, senso di controllo sulla propria vita; organizzative: la possibilità di 
fare scelte consapevoli e intraprendere azioni economiche; politiche: possibi-
lità di far sentire autorevolmente la propria voce.

il microcredito è stato ed è in molti casi un potente veicolo di empower-
ment. Ha aiutato le donne a trasformare la propria vita e quella dei membri 
delle proprie famiglie. Hanno guadagnato, oltre la mera sussistenza eco-
nomica, autonomia decisionale, maggiori possibilità di istruzione, hanno 
guadagnato in status sociale e maggiore partecipazione alla vita pubblica. 
e, fatto non scontato, la consapevolezza di meritare tutto ciò. il percorso 
dell’empowerment femminile attraverso il microcredito è lungo e non sempre 
si è tradotto in successi: la maggiore indipendenza delle donne può anche 
condurre a “punizioni” ed essere avversata dai maschi della famiglia. per 
molte donne bengalesi, però, perfino la possibilità di passare un giorno al 
mese fuori casa è stato un sensibile miglioramento della loro condizione di 
vita. 

non in tutti i paesi (ad esempio nei paesi esplorati da gVC per i suoi video 
*domanda: come dobbiamo riferirci al resto dei materiali?) la discriminazio-
ne di genere è così forte, ma le varie forme di microcredito continuano a di-
mostrare il ruolo insostituibile delle donne in un’economia davvero “umana”.

«Tutte lottiamo per arrivare in fondo alla giornata qui. ma adesso stiamo 
lottando e lavorando insieme».

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen

képzés

amint azt láthattuk, nem elég csupán hitelt kapni ahhoz, hogy az 
ember vállalkozóvá váljék, még akkor sem, ha a vállalkozás kicsi. 
mielőtt az ember bármibe belevágna, szükség van képzési időszak-
ra annak megtanulásához, hogy hogyan kell használni a pénzt, mi 
az, hogy megtakarítás, és hogy hogyan kell tervezni. ez a tanulási 
folyamat alapvető fontosságú, és a mikrohitelezés leglényegéhez 
tartozik. Bármilyen adott kezdeményezésről legyen is szó, sikerének 
nem csupán a mikrocégek sikerei adják a fokmérőjét, hanem az is, 
hogy a befogadás és a társadalom életében való részvétel milyen 
folyamatait indítja el, szoros összefüggésben azzal, hogy a résztve-
vőkben mennyire tudatos annak megértése, amit végeznek.

a Mikrohitel

a csoport résztvevői megkapják a kölcsönt. ezt a kölcsönt rendsze-
res időközönként, előre lefektetett határidők szerint kell törleszteni. 
a mikrovállalkozás nagy kalandja végre kezdetét veheti.

táMogatás – konzultálás – felügyelet

a mikrohitelt nyújtó szervezetek egyik jellegzetes vonása, hogy a 
tőlük kölcsönt felvevő személy nincs magára hagyva vállalkozása 
kezelésében. az operátoroknak döntő támogatói és közvetítői sze-
repük van az érintett felek között.

konkrét példát véve, a grameen-féle mikrohitelezési modellben 
a teljes folyamat és az abba bevont emberek támogatására minden 
héten vagy minden második héten találkozik a csoport.

elmondható, hogy a tanulási folyamat a mikrohitel-intézetekben 
sosem ér véget, mint ahogy a tagok bátorítása és az 
eredmények tökéletesítése sem.
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a szerte a világon gyakorolt mikrohitelezésben megtestesülnek bizo-
nyos közös alapelvek: a szegénység elleni harc, az emberek (különösen 
a nők) jogfosztottságának megszüntetése melletti kiállás, a kitaszítottak 
pénzügyi és társadalmi befogadása (a gazdasági életben való részvétel 
lehetővé tétele számukra) és a minivállalkozások pártolása.

a gazdaságnak a homo humanus köré épülő megközelítésében 
számításba kell venni mindazt az egyediséget és sajátlagos jelleget, 
amelyet ez a „humanitás” magában foglal. a kultúránk, az, hogy hol 
születtünk, szülőhazánk történelme és politikája mind-mind sajátsá-
gos hátteret képez külön jellegzetességekkel, amelyeket visszahatnak a 
mikrofinanszírozás módszereire és eljárásaira.
 

A mikrohitelezés megannyi világa

a mikrohitelezés rendszerének eredeti formája Bangladesben született 
meg és épült ki muhammad yunus és a grameen Bank fentebb tár-
gyalt ténykedése révén.

az évek során számos országban valósítottak meg ezen modell által 
ihletett kezdeményezéseket. azonban éppoly sok helyen hoztak létre és 
dolgoztak ki az adott ország és az azt lakó népek történelmi, földrajzi és 
kulturális sajátosságaihoz kapcsolódó, eredeti módszereket is.

MozaMbik

a hosszú portugál gyarmati múltra visszatekintő mozambik 1975-ben, 
tízévnyi harc után nyerte el függetlenségét. a Frelimo (mozambiki 
Felszabadítási Front) által vezetett forradalom szovjet típusú, szocia-
lista kormányzathoz vezetett: minden állami kézben volt. később az 
ország fokozatos politikai átalakuláson ment keresztül, nyitást hajtott 
végre a szabadpiaci rendszer felé, de a mozambikiak még mind en-

Egyetlen bolygó, száz külön 
világ A különféle pénzügyi gyakorlatok és azok kulturális 
háttere közötti viszony

mikrohitel! makroszkopikus megoldásokkal a szegénység ellen
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nek az örökségnek a gazdasági gyakorlata szerint élnek: mondhatni 
természetesként fogadják el, hogy nincs szinte semmijük, de nehezen 
akarnak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a kölcsönt vissza kell 
fizetni, mert hozzá vannak szokva „az állami gondoskodáshoz”. Vannak 
olyan helyi tájszólások, amelyekben nincs szó a kölcsön és a visszafizetés 
fogalmának kifejezésére. ezért azok a nem kormányzati szervezetek, 
amelyek mikrohitelezési kezdeményezéseket indítanak be, miközben 
igyekeznek elérni és jó irányban befolyásolni a társadalom legszegé-
nyebb csoportjait, csak úgy tudják munkájukat végezni, ha felvállalják 
annak kockázatát, hogy azok, akik a kölcsönöket felveszik tőlük, nem 
fogják azt visszafizetni.

tunézia és ecuaDor

Tunéziában vannak a hatóságoktól igényelhető, 0%-os kamatozású, 
úgynevezett „szolidaritási kölcsönök”. pénz vagy vetőmag és mezőgaz-
dasági segély formájában lehet őket megadni, amely juttatás formá-
jában is megjelenhet, az azt odaítélők elfogadottságát és befolyását 
növelendő.

ecuadorban a volt nagybirtokokon dolgozó közösségek az egykori 
tulajdonosok alól való felszabadulás után elkezdtek szövetkezetekbe 
tömörülni. az együttesen végzett önsegélyezés hagyományának ősi 
időkre visszavezethető gyökerei vannak az andok népeinek körében: 
a kecsua nyelven minkának nevezett gyakorlatot már az inkák is foly-
tatták, és az egyfajta, a teljes közösség javát szolgáló önkéntes munka 
elnevezése. a munka állhat például iskolaépítésből vagy az aratásnál 
való segédkezésből, és csak közösen lefolytatott egyeztetés után ke-
rül rá sor. a bankok által magas kamatra kínált, kisösszegű kölcsö-
nökkel szemben terjed manapság a népi finanszírozás, amely az azt 
igénybe vevők kezelésében van – ahogy José Tonello, a Fepp (Fondo 
Ecuadoriano Populorum Progressio) elnöke fogalmazott: „a mikrohitel 
makróvá válik, ha mindenki az önszerveződést választja”.

az emberek viselkedése, vágyai és reményei szoros kapcso-
latban állnak politikai és kulturális hátterükkel, és a gazdasági 
rendszerek „humánus” fejlődését sosem lehet függetleníteni a 
földnek azon a vidékeitől, ahol az végbemegy.

politizálni (a kifejezés a görög városállam polgárainak közösségét 
jelentő, ógörög polisz szóra vezethető vissza) tulajdonképpen azt jelen-
ti, hogy a polgárokkal foglalkozni, szót emelni és vitákat folytatni a közjó 
érdekében. a politikába beletartozik a társadalom részét képező vala-
mennyi alkotóelem számára készült szabályrendszer létrehozása, amely 
figyelmet fordít az egyének közötti, az egyének és a közösség közötti, 
valamint a közösség és az intézmények közötti kapcsolatokra.

a mikrohitelezési programoknak azokkal a szabályokkal is összhang-
ban kell lenniük, amelyek a mindig különböző politikai hátteret meg-
határozzák: egyrészről segítséget kell nyújtaniuk a polisz kiépítésében, 
másrészről pedig kézben kell tartaniuk az intézményekkel fenntartott 
kapcsolatokat és azokkal járó, kölcsönösen egymásra gyakorolt befo-
lyást is. a tevékenységének színteréül szolgáló államok politikai és tör-
vényhozási helyzetéhez való viszonyulás folyamatos figyelmet igényel.

Az ecuadori „buen vivir”

ecuador 2008-as alkotmánya háromféle gazdaság szférát különböz-
tet meg: a magánkézben levőt, a köztulajdonban levőt és a Népi 
Szolidaritási Gazdaságot (‘economía popular y solidaria’). ez utóbbi 
a termelésre, a fogyasztásra és a javaknak az emberi fejlődés ér-
dekében való elosztására összpontosít, és annyira ki van fejlődve, 
hogy a helyi nemzetgazdaság jó részét az alkotja. Világos, hogy az 
ilyesfajta „mikroklíma” jól összhangba hozható a mikrofinanszírozás 
alapelveivel (az ország alkotmánya számításba veszi a spanyolul a 
buen vivir – kecsuául a sumak kawsay – kifejezéssel jelölt indián elvet 
is. ennek a „jó életmódnak” bizonyos elemei – ne hazudjál, ne lopj, 
ne tétlenkedjél – hatékonyan egészítik ki a jólét, a welfare nyugati 
fogalmát). kihívásokban azonban így sincs hiány, és az intézménye-
sített szabályrendszer, amelyhez alkalmazkodni kell, állandó egyen-
súlyozásra kényszeríti az embert annak érdekében, hogy a népi szo-
lidaritási gazdaság eredeti eszménye ne torzuljon.

A mikrohitelezés és a politika 
Intézmények, a jogfosztottság megszüntetése és a társadalmi 
befogadás
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Ha a mikrohitelezés makróvá nő

l’immenso successo della banca grameen e delle teorie di yunus in 
a grameen Banknak és yunus elméletének roppant bangladesi sikere 
nem csak azt bizonyította be, hogy a mikrohitelezés meglepően haté-
kony, hanem az aközötti és az államhatalom közötti viszony újrafogal-
mazódásához is elvezetett. a kormányzat a jelenség döbbenetes mérté-
kű kibontakozását látva úgy döntött, hogy nem akar annak kezeléséből 
kimaradni, és azzal eszközölte ki önmaga számára a részvételi lehetősé-
get, hogy kisebbségi tulajdonosként birtokba vette a kezdeményezés 
birtokában levő vagyon egy részét. 

Tunézia esete más, mint azt már korábban említettük. „Ha valaki köl-
csönt vesz föl és megfelelően kezeli, csodás dolgok történnek”, mondja 
aziza szallemi, aki az általa felvett kölcsönből létesíteni tudott egy ki-
csiny szőnyegkészítő vállalkozást, de mindig oda kell figyelni egyrészt 
arra, hogy elejét vegyük a mikrohitelezési szerveződések politikai célok-
ra való kihasználásának, másrészt arra, hogy a kölcsönök azon az alapon 
legyenek hozzáférhetőek, hogy kiknek van igazán szükségük rá, nem 
pedig politikai, etnikai vagy vallási kötődés alapján.

általában véve a mikrohitel befolyást gyakorolhat közösségek és 
nemzetek életére, de sikerének esélyei ott nagyobbak, ahol gyengébb a 
szociális támogatások rendszere: ha egyszer valahol az állam úgy dönt, 
hogy neki hivatása úrrá lenni a szegénységen, akkor ugyan jelenthet se-
gítséget a mikrohitel, de nem képes az állami cselekvés helyettesítésére.

a Mikrohitel és a polisz

a mikrohitel természeténél fogva a közösségre, a polgárok poliszára fejt 
ki hatást, és működésének folytonosan megnyilvánuló politikai jellege 
van. a csoportokon belül végzett egyéni képességfejlesztésnek és egy 
új munkásosztály (gyakran váratlan) létrehozásának pozitív hatása van a 
társadalmi befogadásra. Bármilyen polisz létesítéséhez szükség van pol-
gárokra. minden egyes, a létbizonytalanság, az észre-
vétlenség, a reménytelenség tömlöcéből kimenekedő 
emberrel egy újabb polgár születik, aki friss erejét a 
teljes közösség szolgálatába tudja állítani.
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mondani, de… Kihívások és szakítópróbák
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a mikrofinanszírozás tagadhatatlan vonzerővel bír. látszólag egyszerű 
ötlet, amely sokak szívét megnyerte, és több millió olyan embernek nyúj-
tott reményt, akikkel senki sem törődött.

az azzal járó kérdések mibenléte azonban összetettebb, és sok megvála-
szolatlan kérdést vet föl. Bármennyire lelkesek vagyunk is, jobb, ha nem ha-
gyunk figyelmen kívül bizonyos problémákat, amelyektől a mikrohitelezés 
rendszere sem mentes.

a mikrohitelezésnek mind az elméletével, a módszereivel, mind pedig 
azok alkalmazásával kapcsolatban felmerülnek kihívások és szakítópróbák.

Hitel vagy megtakarítás?

Vajon ténylegesen csökkenti-e a mikrofinanszírozás a szegénységet? kétség-
kívül könnyebbséget jelent és segít sok elszegényedett ember életkörülmé-
nyeinek javításában, de valójában mennyire hatékonyan lendíti fel a helyi 
gazdaságot? a mikrofinanszírozás sok kutatója tesz fel magának kérdéseket 
az egy adott fajta pénzügyi gyakorlat folytatása nyomán jelentkező fejlődés 
eredetéről: a hitel-e az első lépés, amely a kezdeti befektetést, aztán pedig 
a termelő tevékenység beindítását, a haszonszerzést és a megtakarítás fel-
halmozását lehetővé teszi? ez e a nyerő forgatókönyv?

Vagy az első lépés valamilyen összeg megtakarítása e, még ha az mi-
nimális is, amely mérföldkőként jelzi a felelős viselkedés kezdetét és lehe-
tővé teszi, hogy az ember önnön erőforrásaiból képzett tartalékot kezdjen 
felhalmozni a közösség más tagjaival együtt, hogy aztán vállalkozást in-
díthassanak?

Túl nagy felhajtás?

a mikrohitel világméretű sikerének mekkora az a része, amely a hatásos 
jelszavak tömegének és a sikeres kezdeményezések körül csapott hűhónak 
is tulajdonítható, mekkora rész számítható be a sztárként ünnepelt szemé-

11
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lyiségektől, politikusoktól és más közismert emberektől kapott lelkes tá-
mogatásnak? alighanem létezik egy tendencia, hogy a mikrohitelezést 
„romantizáljuk”, ez pedig olykor homályossá teszi annak valós képét, amely 
a szegénység ellen nehéz környezetben folytatott harc során mindig proble-
matikus és kimenetelét tekintve kiszámíthatatlan.

Fenntarthatóság

a mikrohitelezési szerveződések ténykedése gazdaságilag életképes kell 
hogy legyen. a mikrohitelezési kezdeményezés sosem megy „automatiku-
san”, és kiindulópont gyanánt meg kell változtatni az emberek észjárását. 
segítséget és képzést kell nyújtani, sok különféle költség van, és meg kell 
fizetni azokat, akik a programokon dolgoznak. a mikrohitelezés nem ön-
kéntes munka, nem emberbaráti mozgalom, nem jótékonykodás: az olyan 
pénzügyi gyakorlat, amelynek célja, hogy emberek millióit emelje ki a sze-
génységből, és ezért felelősségteljesen végzett és fenntartható eljárásnak 
kell lennie.

a gazdasági fenntarthatóságot egyáltalában nem könnyű elérni, és a 
nemzetközi adományozóktól való függés gyakran lelassíthatja vagy akár 
teljesen meg is gátolhatja akár a legjobb gyakorlatok folytatása által kivált-
ható fejlődési folyamatot is.

a szegények megsegítésének szándéka olykor olyan struktúrák valósá-
gával találja szemben magát, amelyek „nem állnak meg a saját lábukon”. 

Mikrohitelezési csalás

a világ sok tájékán vannak olyan esetek, amikor valamilyen intézet a lakos-
ság legkiszolgáltatottabb csoportjait zsákmányolja ki kisösszegű hitelek oly 
mértékű kamatra való nyújtásával, amely hitetetlen szintet, akár több mint 
évi 100%-ot is elérhet, ahogy az igazi, hamisítatlan szélhámosokhoz illik.

a grameen Bank kezdeti sikeréből kiindulva sok pénzintézet ébredt rá, 
hogy a szegények is visszafizetik a hiteleket, ami új és hatalmas piacot je-
lent saját pénzügyi szolgáltatásaik számára. ezért a mikrohitelezés örve alatt 
rászedték és kizsákmányolták azokat, akiknek útmutatásra és támogatásra 
lett volna szüksége. akkor tehát hogyan tudjuk a legkiszolgáltatottabbakat 
megvédeni ezektől a csapdáktól?

az évek során számos szervezet tett kísérletet olyan ismérvek megál-
lapítására, amelyek révén a mikrohitelezést afféle „védjeggyel” láthatnák 
el annak valódiságát igazolandó. például a Microcredit Summit Campaign 

(‘mikrohitelezési Csúcstalálkozók kampánya’) létesített egy nemzetkö-
zi kutatócsoportot, amely a mikrohitel fogalmának meghatározásához 
szükséges alapvető követelmények megállapításáért felelős, hogy azo-
kat egy „kiválóságot igazoló pecsét” égisze alá gyűjtse össze. a European 
Microfinance Network (‘európai mikrofinanszírozási Hálózat’) is megalkotta 
a european Microfinance Good Practices Award (‘a Helyes mikrofinanszírozási 
gyakorlat európai díja’) díjat, amely az európában folytatott legjobb 
mikrofinanszírozási gyakorlatokért juttatandó elismerés. 

Jól tűztük e ki a célt?

Vegyünk egy leegyszerűsített példát: ha valakinek, aki kölcsönt akar nyújta-
ni, van 100 dollárja (vagy bármilyen más valutája), hogy azt a szegénység 
elleni harchoz felhasználja, akkor mi volna a legbölcsebb, amit tehet?

1. lehetőség: adjon egy-egy dollárt 100 embernek, hogy abból hozza 
létre ki-ki csak a saját erejére támaszkodva és valószínűleg a többiekkel 
versenyezve a maga kis vállalkozását. lesz, akinek nem sikerül.

2. lehetőség: Csak egyvalakinek adjon 100 dollárt, akinek már van va-
lamilyen vállalkozása, hogy azzal terjeszkedhessék és több – akár még 100 
– embernek nyújthasson biztos munkalehetőséget.

mindkettő mellett és ellen is szólnak érvek, és mindkettőnek vannak 
fontos politikai vonzatai.

Vannak olyanok, akik egy sor társadalmi problémát próbálnak valami-
lyen vállalkozás révén megoldani, nagyobb figyelmet fordítva eközben az 
emberek szükségleteire, mint a haszonra. erre mondják, hogy szociális vál-
lalkozás, és egyre elterjedtebbé kezd válni…

A humánus gazdaságért

lehet e a mikrohitelezés a megoldás a bolygónkon bárhol előforduló 
szegénység problémájára? Vagy az csak hűsítő balzsam, 
amely talán könnyebbséget nyújt néhány embernek, de 
nagyobb távlatból nézve hatástalan, és a világgazdaság-
ban végrehajtott manőverekkel összehasonlítva nincs je-
lentősége?

a meggyőző eredmények, az abban részt vevők lelke-
sedése és méltósága már most is egész országok és nagy 
nemzetközi szervezetek politikájára van befolyással, és a 
mikrohitelezés mindmáig terjedőben van az egész világon.
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gvc onlus – gruppo Di volonta-
riato civile
a gVC 1971. óta valósít meg fejlesztési együtt-
működési és vészhelyzet-kezelési programokat 
az egész világon. Jelenleg 25 országban műkö-
dik afrikában, kelet-európában, közép-ázsiá-
ban, a közép-keleten, délkelet-ázsiában, latin-
amerikában és közép-amerikában. 

a gVC fejlesztési oktatáson kívül elsősorban 
a következő témákban futtat helyi fejlesztési 
programokat: szociális egészség, oktatás, me-
zőgazdasági és környezetvédelmi stratégia, 
mikrohitelezés, alapoktatás és női szerepek, 
emberi jogok különös tekintettel a gyermekek-
re, intézményi támogatás és civil szervezetek 
támogatása. emellett szorosan együttműködik 
más civil szervezetekkel, helyi intézményekkel, 
cégekkel és szakszervezetekkel is. 
www.gvc-italia.org

a baptista szeretetszolgálat
a Baptista szeretetszolgálat alapítvány 1996-
ban alakult, elnöke szenczy sándor baptista 
lelkész. az alapítvány célja, hogy Jézus krisztus 
szeretetparancsa alapján segítsen a rászoruló-
kon itthon és külföldön. az első ötezer forintos 
adomány óta eltelt hosszú évek alatt a Bsza 
mára az egyik legnagyobb magyarországi se-
gélyszervezetté érett. 3000 főállású munkatárs-
sal, több száz önkéntessel dolgozó, kiemelke-
dően közhasznú szervezetként, munkánk értéke 
ma már milliárdokban mérhető.

 a Bsza a világ 18 országában nyújt rend-  
    szeres segélyt, élelmet, humanitárius és  
     lelki segítséget, és hajt végre fejlesztési 
       programokat szükséget szenvedő és 

buDapesti corvinus egyeteM
a Corvinusnak több, mint 14 000 diákja van 
és mezőgazdasági tudomány, vállalkozásirányí-
tás, közgazdaságtan és társadalomtudományok 
témakörében nyújt oktatási programokat. az 
egyetem több szervezeti egysége vesz részt 
nagy nemzetközi interdiszciplináris kutatási 
programokban és hálózatokban. az egyetemet 
2009 tavaszán nemzetközi együttműködési 
díjjal tüntették ki. az egyetem fogadja a leg-
nagyobb számú, az erasmus-program révén 
magyarországra érkező diákot. az egyetem 
több kutatóközpontnak is otthont ad, köztük 
a Helyi Fejlesztési kutatás Corvinus központ-
jának is, amely részt vállalt az európai Bizott-
ság által finanszírozott Teaching microcredit 
(‘mikrohitelezési oktatás’) program kutatási és 
oktatási feladataiban. a központ célja a fejlődő 
országokban végbemenő gazdasági és társa-
dalmi fejlődés előmozdítása a helyi fejlesztési 
elvekkel és segélyezéssel, a szegénység elleni 
harccal, valamint a vállalkozásfejlesztéssel ösz-
szefüggésben végzett kutatások, felmérések, 
képzés és tanácsadás révén.  
www.uni-corvinus.hu

acc- asociación consorcio De 
cooperación
2009-ben a medicus mundi andalusia, a Fun-
dación eTea, az asociación para la paz y el 
desarollo, valamint a Famsi (Fondo andaluz de 
municipios para la solidaridad internacional) ál-
tal alapított nem kormányzati szervezet. az aCC 
célja az, hogy az együttműködés új kultúráját 
ösztönözze és fejlessze ki, a fenntartható, haté-
kony fejlesztés elérése érdekében serkentve a kü-
lönböző társadalmi tényezők, mind hivatalosak, 
mind magánkézben levők közötti összhangot. 
www.accconsorcio.org

a bolognai egyeteM
a Bolognai egyetem (university of Bologna – 
unibo) különféle, a mikrohitelezéssel kapcsola-
tos kutatási kezdeményezések házigazdája.

a Crig, a Centre for research and inter-
vention on groups (‘Csoportokkal kapcsola-
tos kutatási és Beavatkozási központ’) a cso-
portok klinikai és szervezési pszichológiájával 
kapcsolatos kutatásokat és képzéseket folytat. 

fonDazione etea per lo sviluppo 
e la cooperazione 
az eTea Foundation for development and 
Cooperation (‘eTea alapítvány a Fejlesztésért 
és együttműködésért’) egy egyetemi központ, 
amely a fejlesztéssel és együttműködéssel kap-
csolatos kutatással, képzéssel és cselekvési prog-
ramokkal foglalkozik. 2002-es alapítása óta a 
córdobai Jézus-társaság munkáját folytatja. a 
helyi és regionális szintű fejlődéssel összefüg-
gő kritikus tényezők elemzésére összpontosít, 
előmozdítja a konkrét cselekvési programokat, 
erősíti a segélyezési-fejlesztési rendszert, hogy 
ezáltal az együttműködés minőségét javítsa 
és hozzájáruljon az humántőke fejlődéséhez, 
erősítse a déli területeken folytatott tudomá-
nyos életet és el ő segítse az északon találha-
tó egyetemekkel karöltve a kutatás és oktatás 
területén végzett fejlesztési és együttműködési 
programokat.
www.fundacionetea.org

A Projekt partnerei

az unibo megvalósíthatósági felmérések el-
végzésével segíti elő az egyéneknek és kö-
zösségeknek a mikrohitelezés és szociális vál-
lalkozások révén megvalósuló fejlesztését, és 
egyetemi képzéseket biztosít operátorok számá-
ra. az unibo ad otthont a 2007-ben alapított 
Microfinance International Observatory (‘nemzet-
közi mikrofinanszírozási megfigyelőközpont’) 
számára, muhammad yunus tiszteletbeli elnök-
letével. az unibo együttműködik az olasz nem-
zeti mikrohitelezési Ügynökséggel. az unibo 
2010-ben a grameen Tröszt és unicredit alapít-
vány mellett létrehozta az olaszországi grameen 
alapítványt, hogy a mikrohitelezést olaszország-
ban a kiszolgáltatott csoportoktól induló, azok 
önfoglalkoztatását ösztönző szociális vállalkozá-
sok révén lehetővé tegye. 
www.unibo.it

bolzanói autonóM tartoMány
a Bolzanói autonóm Tartomány 2 millió eurós 
éves költségvetéssel járul hozzá a nemzetközi 
segélyezéshez, és olyan programokat támogat, 
amelyek azonnal érezhető módon válnak hasz-
nára az adott lakosság szegény csoportjainak, azt 
tűzve ki célul, hogy azok életkörülményei fenn-
tartható módon javuljanak. a Tartomány 1991 
óta 1506 nemzetközi programot finanszírozott, 
olyan ecuadori helyi szövetkezeteket, pl. a Fepp-
et is támogatva, amelyek a mikrohitelezésre, a 
kisvállalkozói tevékenység terjesztésére és az 
élelmiszerbiztonságra összpontosítanak. a Tar-
tomány saját területén minden évben 20 fej-
lesztési oktatási programot is tart azzal a céllal, 
hogy polgárait a fejlesztési együttműködésről 
tájékoztassa és körükben azt ismertté tegye, 
hogy a világ kölcsönös egymásra utaltságának 
kellő megértését előmozdítsa, és hozzájáruljon 
a fenntartható fejlődés ügyéhez.
www.provincia.bz.it 

szociálisan perifériára szorult emberek számá-
ra, így könnyítve nehéz helyzetükön lehetősé-
get biztosítva számukra egy emberibb élethez. 
a szeretetszolgálat célja – származástól, nem-
zetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül a 
hazánkban és más országokban élő rászoruló 
emberek lelki és anyagi szükségleteinek alkal-
mi és rendszeres betöltése. a Baptista szere-
tetszolgálat tevékenységi köre a humanitárius 
segítségnyújtástól a katasztrófamentésen, a 
hátrányos helyzetű romák, menekültek, drog-
függők megsegítésén át a fogyatékkal élők 
rehabilitációs programjáig (Flame program) 
számos egyéb humanitárius és fejlesztési 
szakterületet fog át (rászorulók tá- mogatása, 
katasztrófa sújtotta személyek támogatása, csa-
ládsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlő-
ségének elősegítése, üdültetés, menekültek 
támogatása, integrációja).
www.english.baptistasegely.hu



“Teaching microcredit in secondary schools: 
an active way to learn how to fight poverty, 
promote justice and solidarity and to overcome 
eurocentric perspective in development 
education” - dCi-nsaed/2012/281-479.
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