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Abstract 
 

 

 

In this paper I will study two different actors in Central Africa and how they affect social 

sustainability in Kenya and Congo Kinshasa. In Kenya, I'm studying a Kenyan-based 

forestry company that offers investors buying trees, thus combating desertification. Forest 

plantations also create work for forestry farmers. The company is called Better Globe 

Forestry, and besides forest planting, they also build schools that educate children. Better 

Globe has started a bank that provides micro loans to forestry. Kenya is an agricultural 

country and instead of the crops wiping away, farmers earn money to grow trees. Trees 

create a better balance on Earth as a whole. Trees bind water and create carbon dioxide 

that is very important for human survival on our soil. In the Better Globe study, I compare 

with Mohammed Yunu's work in India with micro-loans and how he works with micro-

loans as an opportunity to reduce poverty. In Congo Kinshasa I study the Ecumenical 

Church's work on healthcare and schools in the country. They work with voluntary help 

in health care and build schools with a strong focus on girls being able to go to school for 

as long as the boys. In the study, I study how the Christian faith is prominent in the work 

for sustainable development in Congo Kinshasa. Earlier research into the interpretation 

of Holte's biblical texts is included in the study of the Ecumenical Church in order to 

understand their work according to the Christian faith. Both actors in Kenya and Congo 

Kinshasa and their work consider justice and with Amartya Sen I interpret my material 

based on the concept of justice. When I look on the ethics of globalization and FN ´s goal 

to sustainable development in our world I Use Singer. 



 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

I denna uppsats kommer jag studera två olika aktörer i Mellersta Afrika och hur de 

påverkar en social hållbar utveckling i Kenya respektive Kongo-Kinshasa. I Kenya 

studerar jag ett Kenyanskt skogsföretag som erbjuder investerare att köpa träd och på så 

sätt bekämpa ökenspridningen. Skogsplanteringarna skapar också arbete för 

skogsjordbrukare. Företaget heter Better Globe Forestry och förutom skogsplantering 

bygger de också skolor som utbildar barn. Better Globe har startat en bank som ger 

mikrolån till skogsjordbruk. Kenya är ett jordbruksland och istället för att grödorna ska 

torka bort tjänar bönderna pengar på att odla träd. Träd skapar en bättre balans på jorden 

som helhet. Träd binder vatten och skapar koldioxid som är mycket viktigt för människors 

överlevnad på vår jord. I studien om Better Globe jämför jag med Mohammed Yunus 

arbete i Indien med mikrolån och hur han arbetar med mikrolån som en möjlighet för att 

minska fattigdomen. I Kongo-Kinshasa studerar jag Ekumeniakyrkans arbetet med 

sjukvård och skolor i landet. De arbetar med volontärhjälp i sjukvården och bygger skolor 

med stort fokus på att flickor ska kunna gå i skolan lika länge som pojkarna. Jag studerar 

hur den kristna tron är framträdande i arbetet för en hållbar utveckling i Kongo-Kinshasa. 

Tidigare forskning i tolkning av bibeltexter av Holte ingår i studien om Ekumeniakyrkan 

för att förstå deras arbete enligt den kristna tron. Kristna tron och ecofeminism kontra 

hållbar utveckling analyserar jag med hjälp av Mcfague. Båda aktörerna i Kenya 

respektive Kongo-Kinshasa och deras arbete handlar också om rättvisa och med hjälp av 

Amartya Sen, John Rawl, Martha Nussbaum och Seyla Behbibs tolkar jag mitt material 

utifrån rättvisebegreppet. 

      Att arbeta med att förbättra för mänskligheten i en hållbar utveckling är vår tids största 

utmaning. De globala målen som FN skriver fram i agenda 2030 och det etiska 

perspektivet på en hållbar utveckling studerar jag med hjälp av Singer.  
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1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om socialt företagande kan vara en väg mot en 

hållbar utveckling. Jag studerar två olika vägar mot en hållbar utveckling. En av vägarna 

är Better Globe som driver ett socialt företagande där mikrolån till fattiga bönder ger 

möjligheten att odla träd men ändå genererar en liten vinst till investerare. Den andra 

vägen jag studerar är om Ekumeniakyrkans arbete i Kongo Kinshasa leder till en social 

hållbar utveckling för kvinnor och barn.  

 

Jag kommer att avgränsa studien till Ekumeniakyrkans mission i Kongo 

Kinshasa Och jämföra den med Better Globes arbete i Kenya, ett låneföretag som 

investerar i mikrolån och plantering av skog i Afrika. Better Globe säger sig investera i 

en hållbar utveckling samtidigt som de utlovar 15 procent i vinst. Jag har valt att studera 

Better Globe därför Better Globe företag är ett som säger sig erbjuda ett sparande av 

kapital som är etiskt och bidrar till en hållbar utveckling. Ekumeniakyrkan arbetar över 

stora delar av Afrika men jag valde Kongo Kinshasa som också tillhör mellersta Afrika. 

Jag söker svar på följande fråga: 

 

 

1) På vilket sätt bidrar Better Globe i Kenya respektive Ekumeniakyrkan i Kongo-

Kinshasa för hållbar utveckling? 
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2. Inledning 
 

I denna uppsats ska jag skriva om två konkreta exempel som arbetar för hållbar 

utveckling. Dessa två aktörer är Ekumeniakyrkan i Kongo Kinshasa och Better Globe i 

Kenya. FN har som mål att 2030 utrota extrem fattigdom på jorden. FNs miljömål för 

hållbar utveckling inbegriper mänskliga rättigheter. Extrem fattigdom och ojämnt 

fördelade resurser är ett stort hinder för hållbar utveckling. 

 

Fattigdomen 2018 i världen drabbar mest fattiga kvinnor, de utgör 70 

procent av den extrema fattigdomen. Extrem fattigdom är också ett jämställdhetsproblem: 

 

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. 

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, 

möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det 

handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och 

flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste 

upphöra. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som 

samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och 

sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste 

förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och 

hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och 

delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män. 

(hämtat 2018-03-31 http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-

jamstalldhet/). 

 

Mitt intresse för kvinnor och barn i världen är många: könsstympning, tvångsgifte och 

risk för våld och svält drabbar kvinnor och barn. Vilka vägar ska man gå för att få stopp 

på  ojämlikheter i världen? Microlån är något som varit i ropet länge. I Indien och Afrika 

har kvinnor fått låna pengar och många av dem har lyckats vända sitt liv till det bättre. 

 

Allt började när Nobels fredspris 2006 gick till Muhammad Yunus, mannen som startade 

Grameen Bank – institution som började med att låna ut otroligt små summor till de allra 

fattigaste, särskilt kvinnor, i Bangladesh. Med bara några få kronor i lån kunde en kvinna 

köpa exempelvis en höna, och genom att sälja äggen kunde hon betala tillbaka lånet, köpa 

fler hönor och så vidare. Lånen hjälpte dessa kvinnor att ta sig ur sin totala fattigdom 

(Yunus, 2008, sid 35)  

 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/


 

2 

 

Kritik finns mot denna form av lån. Varför ska exempelvis Afrika byggas upp av mikrolån 

när västvärlden inte gjort det? En av kritikerna är en forskare från Finland som studerat 

mikrolån. Hietalahti skriver: 

 

Visst har jag sett mycket gott som gjorts med mikrolån och är på inget sätt emot systemet. 

Men jag reagerar mot att mikrokrediter i offentligheten framställs som något slags 

undermedicin. Jag vill dämpa den mikrokredit-hajp som syns i medierna och de höga 

förväntningar som ställs på systemet. (Hämtat 2018 -05-24, 

http://www.forummag.fi/avhandling-mikrolan-ar-ingen-mirakelmedicin/ 

 

        Fler forskare har börjat kritisera mikrolånsverksamhet i Afrika. En sådan forskare är 

Pontus Engström vid Handelshögskolan i Stockholm: 

 

 

Forskaren Pontus Engström vid Handelshögskolan i Stockholm var en tidigare övertygad 

vän av mikrofinanslån som ekonomichef i dåvarande Svenska Missionskyrkan. Efter 

fältstudier i Afrika skrev han en doktorsavhandling i ämnet. 

Det visade sig att mikrolånen förlänger fattigdomen i utvecklingsländerna. En osund 

företagsstruktur permanentas och ekonomin omvandlas aldrig. De allra minsta företagen, 

de självverksamma- växer helt enkelt inte. 

Pontus Engström talar som andra biståndsexperter i dag om att det är små och medelstora 

företag som måste växa. På samma sätt för övrigt som det svenska välståndet växte fram. 

Det är ingen alternativ väg till demokrati, frihet och rikedom som utvecklingsländerna är 

betjänta av (Hämtat 2019-03-04, http://www.barometern.se/ledare/mikrofinans-usel-

affar/) 

  

               

            Engström lade fram sin avhandling,The role of finance and microentrepeurship in 

the informal economy, vid handelshögskolan I Agdar universitet i Norge, ett av Nordens 

ledande lärosäten för forskning om mikrofinansering. Engström och två mastersstudenter 

från NTNU i Trondheim samlade in data i Eccuador under 9 månader. Gruppen 

samarbetade med Banco D-Miro ett av Sydamerikas mest respekterade 

mikrofinanseringsinstitut. Genom att intervjua olika typer av människor som tillhörde 

målgruppen mikroföretagare. 750 telefonintervjuer där 60 frågor ställdes under 20 

minuter genomfördes (Engström,2016, s.38-41). 

 

http://www.forummag.fi/avhandling-mikrolan-ar-ingen-mirakelmedicin/
http://www.barometern.se/ledare/mikrofinans-usel-affar/
http://www.barometern.se/ledare/mikrofinans-usel-affar/
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             Studien visar att lån till de minsta företagen ger lite mer pengar i plånboken för 

den enskilde företagaren. Dessa pengar spenderades på husbygge och utbildning.                        

 

             Engström menar att pengar är bra men bidrar inte till att de minsta företagen 

växer. Avhandlingen visar att det finns en motverkande faktor. Ett lån till de allra minsta 

mikroföretagen kan innebära mindre intäkter. medan det för det lite större mikroföretaget 

innebär mer. Finansiering av större företag ger mer effekt. I Afrika är antalet små och 

medelstora företag för få. Detta kallas ”the missing middle” och hjälporganisationer och 

investerare har förbisett kategorin (Engström,2016,s.45-48). 

 

                Mikrolån innebär enligt Engström att permanenta en osund företagsstruktur. De 

allra minsta mikrolånföretagen får aldrig hävstångseffekten, som är grunden till varför 

man har satsat mycket på att finansiera i mikroföretag. Om man vill skapa flera jobb bör 

investerarna i stället lägga krutet på små och medelstora företag (Engström,2016, s.46 - 

48). 

 

                    Om resurser omfördelas till de små kategorin företag kommer absolut de 

fattigaste människorna få jobb i dessa företag menar Engström. Bilden att alla vill vara 

entreprenörer måste absolut lämnas anser Engström. I verkligheten menar Engström, 

anser de flesta sig inte som entreprenörer och den ekonomiska kunskapen är dessutom 

väldigt låg hos mikroföretagarna. Många förstår inte att det är ”business” de driver. De 

vill bara ha ett jobb. Enligt världsbanken behöver utvecklingsländerna skapa sex hundra 

miljoner jobb under de närmaste 15 åren. Engströms avhandling visar att mikroföretagen 

inte kommer att bidra med särskilt många av de jobben på grund av att de sällan eller 

aldrig växer. Engström menar också att de juridiska systemen måste säkras, kontrakt ska 

kunna hållas. Korruptionen är utbredd och många saker tar lång tid i exempelvis Afrika 

(Engström,2016, sid 44 - 48). 

 

              Det finns ett svenskt bolag som investerar i att plantera skog i Kenya och säger 

att 5 procent går till välgörenhet men att också garanterar minst 15 procent vinst eller mer 

till den som investerar. Företaget heter Better Globe. Är Better Globe den typ av socialt 

företagande som Kenya behöver för en hållbar utveckling? Kommer deras arbete att 

främja kvinnors och barns möjligheter i Kenya? Frågan om rättvisa och vad det inbegriper 
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för en hållbar utveckling lokalt och globalt är viktigt och kommer att gå hand i hand längs 

vägen mot framtiden. 

Genom att jämföra dessa två olika aktörer på en lokal nivå och lyfta in dem 

i en global nivå mot den tidigare forskning som finns vill jag se ifall dessa aktörer bidrar 

till uppfyllelsen av FN:s globala mål inför 2030.  

 

3.Teori 

 

Som teoretisk utgångspunkt kommer jag att använda Muhammed Yunus, Amartya Sen, 

John Rawl , Martha Nussbaum och Seyla Behbibs  teorier om ekonomi, företagande och 

social rättvisa. Globalisering ur det etiska perspektivet när det gäller ekonomi och social 

rättvisa använder jag också Singer som teoretiska utgångspunkt. Sallie McFague och 

Ragnar Holte’s tolkningar av kristen tro ange ytterligare teoretiska modeller för 

förståelsen av Ekumeniakyrkans arbete. 

 

Muhammad Yunus En värld utan fattigdom, socialt företagande och 

Kapitalismens framtid handlar om hur Yunus utvecklar sin arbetsmodell och hur han 

startar upp mikrolån verksamhet i Bangladesh. Yunus menar att ett lite lån, om än till hög 

ränta, kan lyfta en fattig man eller kvinna att ta sig ur sin fattigdom. Yunus anser att vi 

behöver se de fattigas förmåga att leva utifrån sitt eget arbete. Boken innehåller Yunus 

berättelse om mikrolån verksamhet i Bangladesh. Den innehåller inte intervjuer med dem 

som blivit hjälpta av Grameen Bank, detta kan upplevas som en brist. Däremot berättar 

han om hur Grameen bank växer fram och hur nya banker bildas över hela Indien. Yunus 

har framskrivet sitt eget arbete som värdefullt och beskriver detaljrikt miljön i Indien. Det 

finns ingen utvärdering av hans arbete i boken av personer som tagit mikrolån. 

Överhuvudtaget kommer inga fattiga människor tilltals i boken utan Yunus redovisar bara 

sitt eget arbete. Därmed blir boken mindre trovärdig eftersom inga intervjuer görs med 

de personer som lånar pengar i Grameen Bank. Avsaknaden av intervjuer med exempelvis 

kvinnor som lånat pengar via mikrofinansering gör att hela bilden av Grameen Bank inte 

är tydlig. Boken brister i det kritiska perspektivet. 
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John Rawl, En teori om rättvisa presenterar Rawls sin teori om två 

rättviseprinciper. De två principerna benämner han frihetsprincipen och 

differensprincipen. Frihetsprincipen uttrycker allas rätt till grundläggande friheter som är 

förenligt med alla andra har motsvarande rättighet. Differensprincipen klargör att sociala 

och ekonomiska ojämlika fördelningen av ekonomiska och sociala värden accepteras 

endast om det går att tydliggöra att denna ojämlikhet gör det bättre även för dem som har 

det sämst ställt. Rawls menar att människans fri-och rättigheter utgör grunden för en 

demokrati. Rawls rättviseteori är en så kalla kontraktsteori och är därmed grunden för ett 

demokratiskt samhällsystem- John Rawls teori gör avstamp i Lockes, Rousseaus och 

Kants kontraktscivilisation. John Rawls-rättviseteori. ” rättvisa som skälighet”(”justice as 

fairness). Rawls vill lägga fram ett alternativ till utilitarismen, kan legitimera att några får 

det sämre och har mindre frihet medan andra lever ett bättre liv. Genom uttrycket ”rättvisa 

som skälighet” menar Rawls att den situation där rättviseprinciperna börjar skapas är 

skälig. Han utgår från den så kallad ursprungspositionen, en hypotetisk ” Slale of nature” 

med deltagare som definiera rättviseprinciperna för ett samhälle som ännu inte finns. Med 

hjälp av simuleringar skulle man kunna föreställa sig deltagarnas reaktioner och 

resonemang. Rawls modell visar att människan har moralomdömen vilka bidrar till vårt 

sinne för rättvisa. Inne i detta hypotetiska rum, befinner sig personer under 

”okunnighetens slöja”. Det innebär att parterna är jämlika och saknar all kunskap om sig 

själva och varandra. Eftersom de varken känner till sina egna eller andras positioner i 

samhället kommer de göra val och fatta beslut som är rättvisa. Deltagarna väljer därför 

rättviseprinciper som gagnar de sämst ställda. De personer som tar plats i Rawls 

hypotetiska rum för att enas kring rättviseprinciper, styrs av förnuftet snarare än av känsla. 

Deltagarna har ömsesidig nytta av att delta, de deltar inte av solidaritet med någon annan. 

 

Rawls teoretiska modell syftar till allt uppnå en rättvisa som är egalitär, en 

rättvisa som är egalitär, är en rättvisa i lika delar. Rättviseprinciperna som deltagarna 

kommer fram till tesen genom de partikulära omdömena-det reflektiva ekvalibitet- har 

hållbara rättviseprinciper kommit på plats. Rawls modell om en rättvisa i lika delar är 

typiskt västerländsk och ligger till grund för vår demokrati. Men problemet med 

demokrati att den ger den stora massan rätt att bestämma vilka som styr landet.I många 

länder ger detta ett samhälle som inte ser till varje individs bästa. I dagens värld är det 

många demokratier som fungerar dåligt och kanske är inte demokrati rätt väg att styra 
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länder på. Därför är jag kritisk till Rawls modell för rättvisa, det finns inte möjlighet till 

en egalitär rättvisa i världen idag för mycket kulturella värderingar styr många länder. 

 

Seyla Behabib, Autonomi och gemenskap, lyfter det offentliga samtalets 

betydelse. Hon vill göra det möjligt för den stora mångfalden av människor som lever i 

de västerländska demokratierna att fullt ut utöva sitt medborgarskap. Det är främst 

kvinnornas möjlighet som står i fokus för Behabib. En universalistisk moralteori kan inte 

hoppa över kvinnor, skriver Behabib. En teori som inte tar med kvinnor från början blir 

skev, den går inte att räta upp i efterhand. Möjligheten att delta i det offentliga samtalet 

är en förutsättning för att utöva sitt medborgarskap. Behabib har låtit sig inspireras av 

Habermans kommunikativa etik, men utvecklar själv det offentliga samtalets betydelse. 

Hon vill lämna det rena resonerandet och istället se det moraliska omdömet som ett 

”utvidgande tänkande”. För att nå en princip om jämlik ömsesidighet ska alla ha rätt att 

ta initiativ till nya samtalsämnen och begära att alla deltagare funderar och diskuterar vad 

som sägs i det offentliga rummet och vilka förutsättningar som ska råda.  

 

Varje person är ”situerad” enligt Behabib. Varje persons ”jag” hör hemma 

i en situation med ” jagets” individuella historia. Vårt ”autonoma jag ” bildas i samtalet 

med andra, där vi tvingas förstå, inse och resonera på ett sådant sätt att vi kan göra det 

utifrån andra människors situation och läge. Vi måste alltså ha en förmåga at sätta oss in 

i ”den andres” position. Målet för Behabibs samtal i det ”utvidgande tänkandet” är inte 

total enighet. I stället handlar det om en förändrad kommunikation med andra som 

deltagare vet hen måste komma överens med till slut, en universalistisk moralisk respekt. 

Behabib har omförhandlat Kants kategoriska imperativ till följande ordalydelse ”Handla 

så att maximera för ditt handlande tar alla andras perspektiv med i beräkningen på ett 

sådant sätt att du skulle vara i en position att vädja om deras gemenskap”  

 

Behabib söker, föreslår och formulerar normer som ska fungera som 

vägledningar för goda samtal i en demokrati. Hon skriver inte explicit om rättvisa. Hon, 

liksom Rawls problematiserar samtalets betydelse, men de har olika syften. Rawls vill nå 

rättviseprinciper Behabib formulerar grundläggande normer för utövande av 

medborgarskap i västerländska demokratier. Hon är starkt kritisk till Rawls ” 

ursprungsposition” eftersom det inte ger något utrymme för mångfald. Enligt Benhabibs 

finns det en risk för att Rawls modell utgör ett hinder för hans egna avsikter. 
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Ursprungspositionen menar Behabibs, kan medföra att ”alla våra fördomar, missförstånd 

och fientligheter i samtalet förblir precis som de är, dolda bakom en slöja, trots alla Rawls 

egna avsikter i motsatt riktning” (Behabib, 1992, s.189). 

 

Behabib har ett tydligt fokus på västerländska normer och är inte öppen för 

kulturella skillnader. Kultur och värderingarr inom kulturen styr ofta tanken om rättvisa. 

Vårt sätt att tänka i väst behöver inte alltid vara rätt väg att tänka. Dock håller jag med 

om att kvinnor behöver komma med i det offentliga samtalet över hela världen. 

 

Martha Nussbaum, The Capabilities Approach har en annan utgångspunkt 

än Rawls. I sin bok utgår hon ifrån en bedömning av vad om kan betecknas som 

grundläggande behov för en människa ska kunna leva ett värdigt liv. Hon har tio punkter 

på en lista. Dessa bottnar i Karl Marx tankar om rättvisa. Punkterna kallar hon för 

”förmågor”. Nussbaum börjar alltså med vad en människa bör ha rätt till i sitt liv, eller 

snarare, vad samhället är förpliktigat att erbjud sina medborgare. Hon skriver själv att 

listan inte är någon lista över rättviseprinciper som syftar till att uppnå en egalitär rättvisa. 

Nussbaum har skapat en lista med mini nivåer. ” The capabilities approaches is not 

intended to provide a complete account of social justice. It says nothing for exampel, 

about how justice would treat inequalities above the threshold (Nussbaum, 2006, s. 75).  

 

 För Nussbaum är det viktigt att listan innehåller just förmågor, inte 

funktioner. En förmåga är intuitiv och diskursiv, skriver Nussbaum. Hon anser att många 

människor och stater, som är beredd att accepter en förmåga på listan skulle kunna känna 

sig hotade av den tillhörande funktionen skulle vara förpliktigande eller grundläggande. 

Rösträtt är bra men röstplikt är inte bra. Varje punkt innehåller frasen ”Being able to…” 

Genom dessa förmågor istället för funktioner, hoppas hon att mångfalden skyddas. Hon 

vill med sin teori inkludera svaga grupper, handikappade och djur. Dessutom är hon 

angelägen om att hennes teori ska kunna användas globalt. Några förmågor kan ändras 

men Nussbaum skriver att vissa förmågor som exempelvis yttrande frihet, föreningsfrihet 

och religionsfrihet är centrala punkter och därmed inte förhandlingsbara.  

 

Hennes modell definierar inte rättvisa och utforskar inte heller vägen 

samhället ska gå för att nå dit. Nussbaum och Rawls är överens om en del av slutsatserna-

alla människors rätt till grundläggande friheter-så skiljer sig deras teorier åt. Nussbaum 
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är många sätt en anhängare av Rawls. Hon anser att hans teori om rättvisa är västvärldens 

mest formulerade politiska filosofi och just därför är det angeläget att uppmärksamma 

den. Kritiken hon har mot Rawls modell för hur han kommer fram till sina 

rättviseprinciper. Hon hävdar att Rawls ursprungsposition utgår från strikta och tydliga 

förutsättningar, vilka redan är rättvisa och därmed är resultatet-rättviseprinciperna- per 

definition också rättvist. Nussbaum kritiserar honom vidare för att deltagarna enligt 

Rawls styrs av förnuftet och inser att de ömsesidigt nytta av att delta. Enligt henne är det 

inte alltid fallet. Det är inte alltid sanningen. Man kan inte alltid skapa av rättvisa medför 

ömsesidig nytta. Här pekar Nussbaum på relationen mellan rika och fattiga länder, mellan 

handikappade och icke handikappade. Rawls teori menar hon omfattar inte hanteringen 

av icke-mänskliga djur, så saknar Rawls teori även global tillämpning.  

 

Att vissa förmågor inom ett samhälle kan skapa ett bättre samhälle kan vara 

en lämplig teori när det gäller den globala tillämpningen. Men ändå så anser Nossbaum 

att religionsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet ska finnas globalt. Att säga vad man 

vill, tro på vad du vill och bilda vilken förening du vill ska vara lika över hela världen. 

Alla tre dessa friheter kommer ofta i konflikt med kulturella skillnader i olika länder.  Jag 

är kritisk mot att Nussbaum inte anser att jämlikhet är en viktig grund för ett rättvist 

samhälle. Kulturella värderingar i många länder diskriminerar exempelvis kvinnor och de 

kan inte säga vad de vill, tro på vad de vill eller bilda föreningar som de vill. Jämlikhet 

borde också ingå som fast punkt i alla länders arbete för en hållbar utveckling. 

 

Amartya Sens The Idea of Justice beskriver just det som titeln säger: en idé 

om rättvisa; hur tolkar vi vad som är rättvist eller inte. Olika teorier om rättvisa tas upp. 

Han diskuterar Rawls teori om rättvisa och Beyound.Boken är betydelsefull i 

utvecklingen av rättvisebegreppet. Författaren påvisar att det finns två sidor av rättvisan 

och olika tolkningar av sociala händelseförlopp. Han menar att det finns fler tolkningar 

av vad som är rättvist eller inte. Min kritik till boken är att utvecklandet av 

rättvisebegreppet alltid kan omtolkas till någons fördel, absolut rättvisa, som boken själv 

uttrycker det, är omöjligt att uppnå. 

 

Sally McFagues Gudsbilder i en hotfull tid, valde jag för att kunna se olika 

perspektiv på religiösa tankesätt kring jämlikhet. Ekumeniakyrkan arbetar utifrån sin 

kristna värdegrund och menar att de arbetar för en hållbar och jämlikvärld. McFague 
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studerar hur gudsbilder förändras i olika tider. Hon diskuterar om gud är kvinnlig eller 

manlig och hur vi människor tolkar gud beroende på våras grundläggande perspektiv som 

kvinna och man. Debatten om kön har vuxit fram inom olika områden och McFague 

ställer tydliga frågor om vad som händer när vi säger att gud är en kvinna.  

 

Min kritik till boken är att många tror att lösningen är att byta kön på gud. 

Det anses att detta byte kan ha betydelse för olika kulturers utveckling mot ett 

jämställdare samhälle. Kan vi inte tänka att gud kan vara könlös och ändå skapa ett 

jämställt samhälle? McFagues bok har betydelse för uppsatsen när det gäller studiet av 

Ekumeniakyrkans missionsarbete i Kongo-Kinshasa främst med unga flickor. Kön och 

gud tycker jag inte har någon större betydelse och att byta kön på gud från man till kvinna 

har liten betydelse tycker jag. Därmed är jag kritisk till hennes tankar om kön även om 

den är vanlig i den offentliga debatten i olika sammanhang globalt över världen idag. Det 

är inte så enkelt att om man byter kön på gud kommer världen se annorlunda ut. 

 

A new Climate theology,god,the world and global warming, av Sallie 

Mcfague valde jag för att se hur perspektivet på gud faller in i ramarna om global 

uppvärmning och det i skenet av hur arbetet i Kenya med trädplantering för att minska 

Saharaöknes utbreddning och genom det förbättra livsmiljön i Kenya . Hur kan teologi 

spela in i en hållbar utveckling och jämföra det med hur Ekumeniakyrkan arbetar i Kongo 

Khinsasa.  

 

Mcfague diskuterar hur kristna teologer behöver förändra sitt fokus och 

styra in på miljöproblem och hur förbättrandet av miljön kan skapa bättre livsvillkor för 

fattiga människor på jorden. Att skapa en ny vision om hur vi ska leva på jorden för att 

bidra till en hållbar utveckling där den globala uppvärmningen och övriga miljöproblem 

tas på fullt allvar i missionsverksamhet som i kyrkor runt om i världen. Kristna samfunds 

skyldighet att arbeta för en bättre miljö är det viktigaste arbetet. En bättre miljö kommer 

bidra stort till en hållbar utveckling för alla. Hur kan hederliga kristna västerländska 

människor arbeta för en bättre värld med rättvisa och hållbarhet. Kan vi alla städa upp 

efter oss och bidra på flera sätt till en hållbar miljö, frågar Mcfague. Detta görs bäst menar 

Mcfague genom att utreda vilka vi är och vem gud är. Visioner om ecofeminism har 

betydelse för en hållbar utveckling. Mcfague vill tro att kvinnors del i social hållbar 

utveckling kan förbättras om vi ser på världen genom en mors ögon som vill att alla ska 
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må bra, få mat på bordet och moderlig kärlek. Min kritik är att den är inte allmänt 

kvinnligt att tänka som en mor som sköter om sina barn när det gäller naturen och globala 

miljöproblem. Könet har inte alltid betydelse när det gäller omhändertagande av barn eller 

exempelvis naturen. Utan det är människan som ska ansvara för sina handlingar. 

 

Peter Singer,One World now, betraktar han etiken om globalisering av 

världen. Han menar att världen ska ses som en gemensam värld,” One world ”. De mest 

inflytelserika filosoferna konfronterar både faror och tänkbara problem inneboende i 

globaliseringen. Varje problem studeras utifrån etiskt perspektiv och inkluderar 

klimatförändringar, bistånd, mänskliga rättigheter, immigration, medmänsklighet och 

skyldigheterna att skydda människor från brott mot mänskligheten. Singers argument för 

globala miljöproblem kräver transcendens i nationella olikheter. Att få stater att upprätta 

sig etniskt tillsammans med sina ledare och tänka globalt är en stor utmaning. Boken tar 

upp viktiga frågor och ser på problematiken som finns om globala mål. Min kritik är att 

de olika perspektiven är typiskt västerländskt synsätt om världen idag. Det är svårt att ena 

en hel värld. Ledarna i länder med mycket makt har för stor ekonomiskt intresse i fattiga 

länder. 

 

Ragnar Holte, Gudsavbild kvinna och man i kristen belysning, har jag valt 

att använda som referenslitteratur i min uppsats därför att Holte undersöker hur 

bibeltexter skriver fram om jämställdhet mellan kvinna och man. Holte menar att i 

grunden är kristendomen jämställd. Utifrån de bibeltexter som Holte lyfter fram är det 

tydligt att kristendomen är jämställd. Min kritik till Holtes argument är att bibeln har stort 

tolkningsutrymme. Det finns andra texter i bibeln som kan tolkas till ett mer ojämnställt 

förhållande mellan man och kvinna. Holtes bok är en pusselbit till min uppsats när det 

gäller förståelsen av Ekumeniakyrkans arbete i Kongo-Kinshasa, främst gällande kyrkans 

motivering till att kristendomen är jämställd. Ekumeniakyrkans arbete bygger på deras 

kristna värderingar, främst med unga flickors utbildning i en kultur med stor ojämlikhet. 

 

 

4. Metod och material 
 

I denna studie kommer jag att studera två konkreta exempel på lokal nivå men också hur 

de kan påverka den globala nivån. Ekumeniakyrkans hemsida är rik på information och 
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reseberättelser, dessa används en primärkälla. Även Better Globe beskriver sin 

verksamhet på sin hemsida och en svensk ingenjör vid namn Jan Bolmesson beskriver 

Better Globes verksamhet på sin blogg Rikare tillsammans. Jan Bolmesson berättar om 

sina resor till Kenya. Bolmessons reseberättelser utgör också en primärkälla. Då jag har 

tillgång till primärkällor på både Ekumeniakyrkan och Better Globe blir min metod 

kvalitativ. Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till källan (Holme & Solvang, 

1997, s.14).  

 

Efter att läst på hemsidorna och gjort anteckningar för hand i 

anteckningsblock, började jag söka på webben efter litteratur som behandlade Kongo 

Kinshasa och Kenya i nutid och historiskt. Två olika studier som handlar om kritik mot 

mikrolånsverksamhet har jag tagit del av. Den första är en finländsk forskare som heter 

Johanna Hietalahti. Hon har skrivit en doktorsavhandling om mikrolånsverksamhet i 

Sydafrika vid Helsingfors universitet. Forskare nummer två är Pontus Engström som 

skrivit en doktorsavhandling vid det norska universitetet i Agdar om mikrofinanserings 

institutet Banco D-Miro i Sydamerika. Jag använde en abduktiv metod som innebär att 

man försöker skapa möjliga hypoteser och applicera dem på studieobjektet. Den hypotes 

som verkar passar bäst kommer man sedan argumentera för i sitt vetenskapliga arbete. 

Abduktiv metod används ofta i socialantropologin. Abduktion bygger på att man 

kombinerar teorier och observationer. Abduktion kan ses som en kreativ process i vilken 

forskaren söker nya samband, nya kopplingar och skapar mening i en disparat mängd 

teori och empiri. Abduktion skulle kunna beskrivas med orden ”en ny meningsfull 

tolkning”. Den tidigare forskning som ingår i denna uppsats och min källkritik kommer i 

kapitlet om tidigare forskning.  

 

5. Avgränsningar 

 

I denna uppsats har jag valt att studera två olika verksamheter i två länder i mellersta 

Afrika: Kenya respektive Kongo-Kinshasa. Kenya och Kongo Kinshasa har jag valt 

därför att Better Globe finns där och som säger sig bedriva ett etiskt och hållbart sparande 

i trädplanteringar. Organisationen bedriver också mikrofinansiering genom lån till fattiga 

bönder; en form av socialt företagande som är intressant som modifierad form av Yunus’ 

Grameen Bank.  

 



 

12 

 

Better Globes sociala hållbarhetsarbete ställer jag mot Ekumeniakyrkans 

mission i Kongo-Kinshasa för att se om denna form av kristendom kan vara en annan väg 

för att skapa social hållbar utveckling. Att jag valde dessa två länder beror på att både 

Kongo och Kenya är betydelsefulla länder för Afrika: kommer de igång med sina 

ekonomier och kan ta tillvara sina naturresurser på ett hållbart sätt kommer hela mellersta 

Afrika att blomstra. 

 

6. Tidigare forskning 

 

När jag läst och gjort anteckningar utifrån hemsidor så sökte jag upp litteratur som 

behandlade Kenya och Kongo. I tidigare forskning valde jag en bok som beskriver politik, 

pengar och patriarkat i Kenya och Etiopien. Boken heter Lejonet och Humlan skriven av 

Cecilia Bäcklandet och Bo Göransson. Den ger en god förståelse för dagens Kenya och 

Etiopen. Berättelsen om Kenya är mycket detaljerad. Boken innehåller en del material 

där Kenyaner själva berättar om sitt land men oftast är det författarnas tolkning som 

kommer fram i texten. Mer intervjuer hade varit på sin plats för att lyfta boken. 

David Van Reybroucks Kongo – en historia innehåller intervjuer av äldre 

människor i Kongo men berättar också om Kongos historia mot kända historiska fakta. 

Reybroucks bok är upplysande, han vill höra berättelser om historien i Kongo. Äldst är 

en man vid namn Nkasi som säger sig vara född 1882. Boken har närhet till källan genom 

att Reybrouk intervjuar de olika invånarna som bor i Kongo. Däremot så har jag svårt att 

tro på att Nkasi är så gammal som han säger. Reybrouk tror på honom eftersom han kan 

berätta historiska fakta från tiden då han själv skulle ha varit barn. Den upplysningen 

kunde mannen fått från annat håll men han är garanterat gammal men kanske inte fullt så 

gammal som han säger. 

 

Ytterligare material om Kongo har getts ut av Utrikespolitiska institutionen 

skrivet av Carl Johan Gardell: Kan Kongo-Kinshasa frigöra sig från sin historia. Gardells 

bok behandlar Kongos historia från kung Leopold II tid fram till nu, men skriver också 

om det inbördeskrig som krävde fyra miljoner människors liv under åren 1997 - 2003. 

Gardell menar att västvärlden borde ta ett större ansvar över vad som händer i Afrika och 

hjälpa till i bland annat Kongo. Gardell har en tydlig åsikt om vad som behöver göras i 
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Kongo och hur betydelsfull historien är men jag ser inget konkret förslag från Gardell hur 

hjälpen från västvärlden ska se ut. 

 

 

I artikeln Den nya ekonomiska styrningen, ekonomistyrning och hållbar 

utveckling av Christian Ax och Håkan Kullven studeras några kända företag och deras 

hemsidor. Deras slutsats är att företag, för att möta sina konsumenter, gärna visar upp 

skriftligen på hemsidor sin hållbarhets- och miljömässiga arbete. Men texten på deras 

hemsidor verkar inte stämma överens med verkligheten. Författarna skriver att företagen 

vet att kunderna idag är miljömedvetna och att de är insatta i hållbarhetsarbetet och kräver 

information från företagen om hur de arbetar för en hållbar miljö. Författarna menar att 

företagens motiv är kommersiella: skriver företagen om sina miljömässiga mål kommer 

kunden fortsätta handla av företaget. Artikeln tar upp exempel från kända 

företagshemsidor och jämför det med det faktiska arbetet. Artikeln har tydliga argument 

men mer forskning behövs i ämnet där fler företagshemsidor ingår. 

 

Kritik mot mikrolån verksamhet finns i Johanna Hietalahtis 

doktorsavhandling: Trades-off, Rights and Responsibilities in the Business of 

Microkredit. A Case Study from South Africa. Hietalahti har intervjuat fattiga kvinnor 

som har tagit mikrolån. Kvinnorna berättar i intervjuerna hur svårt de har att betala 

tillbaka sina lån. Exempel finns där nya mikrolån måste tas för att betala igen gamla 

mikrolån. Kvinnorna berättar om sina svårigheter att lyckas med sina företag och deras 

upplevelse av att hamna i ett ekorrhjul. Författaren varnar för en övertro på mikrolån. 

Hennes studie kom 2013 och visar på tydliga svårigheter med mikrolån. Kritiken mot 

boken är att intervjumetod och frågor kan inverka på svaren som författaren får. Detta 

kan vara negativt för doktorsavhandlingens slutsatser. Dock berör hon en viktig punkt i 

hur mikrolån ska tolkas utifrån varje människas behov och möjligheter. 

 

Engström lade fram sin avhandling, The role of finance and 

microentrepeurship in the informal economy, vid handelshögskolan I Agdar universitet i 

Norge, han har med hjälp av två mastersstudent genomfört 900 telefonintervjuer i 

Sydamerika med stöd av landets mest ansedda mikrolånsinstitution, Banco D-Miro ett av 

Sydamerikas mest respekterade mikrofinanseringsinstitut. Engström har gjort en 

kvantitativ undersökning med många intervjuer med samma typ av frågor till andra. 
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Intervjuerna har skett på telefon. Det är dock oklart om intervjuerna har skett på 

befolkningens modersmål eller om tolk använts. Eventuella missförstånd via språket kan 

då eventuellt finnas i materialet. 

 

 

 

7. Ekumeniakyrkan i Kongo Kinshasa 
 

7.1 Kongo-Kinshasa historisk tillbaka blick 
 

    Kongo-Kinshasa betraktas som landet där mänskligheten har sin vagga. Här har de 

äldsta kvarlevorna av människan hittats i Katanga, Kasai och vid Albertsjöns stränder. 

Fynden är 1 miljon år gamla. De invånare som var först kända i Kongo är pygméer. 

Årtusende före och i de första århundranden e. kr. kom Bantufolk från norr och spred sig 

över Kongobäckenet. Mellan 1200 - 1500 talet fanns en utbredd kultur med flera 

kungadömen. Exempelvis Kongo, Luba och Lunde (Hämtat 2018-04-28, https://www.so-

rummet.se ). 

     

           1482 kom portugisen Diogo Cao till Kongoflodens utmynning och då började den 

europeiska exploateringen av befolkningen och naturtillgångar. Floden blev centrum för 

export av slavar till Arabien, Mellanöstern och Nya Världen. Så mycket som 15 000 

slavar om året hämtades från Kongo via Kongo flodens nedre mynning i slutet av 1600-

talet. Men floden hade starka strömmar och det tropiska klimatet med dess sjukdomar var 

ett problem länge för européerna. 1878 skickade den belgiske kungen Leopold II 

amerikanen Henry Marlon Stanley för att utforska de inre delarna av Kongo. Han 

upprättade handelsstationer och avtal med lokala hövdingar. För det mesta skedde detta 

med mycket brutala metoder. 1884  -1885 vid Berlinkonferensen delade europeiska 

stormakter upp Afrika emellan sig. Belgiens kung Leopold II fick rätten till sitt så kallad 

Kongo fristaden. Leopold II kom att beteckna Kongo som sin privata egendom. Han var 

extrem grym och utnyttjade de rika naturtillgångarna och tvingade befolkningen till hårt 

arbete under slavliknande förhållanden. Leopolds II militär mördade, misshandlade och 

plundrade befolkningen. Någonstans mellan 5 och 10 miljoner kongoleser dog i 

sjukdomar, svält och våld. Denna skandal gjorde att kungen tvingades överlämna kolonin 

till den Belgiskastaten 1908 (Hämtat 2018-04-28, https://www.so-rummet.se). 

https://www.so-rummet.se/
https://www.so-rummet.se/
https://www.so-rummet.se/
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                         Missionen av protestantiska missionärer i Kongo började kring 1880 i 

samband med att landet koloniserades. Folket som missionärerna mötte var Bantufolket 

som inte hade något skriftspråk men en välutvecklad kultur som majoriteten av 

européerna inte trodde fanns. Första dokumentationen om bantufolkets kultur 

nedtecknades av dessa missionärer som ofta var intresserad av etnografi. Det religiösa 

livet hos Bantufolket var inte statiskt utan missionärernas källor pekar på förändringar 

och förskjutningar i det traditionella religionsutövandet. Traditionella religioner behölls 

och integrerades ofta i den kristna tron. Däremot krockade den traditionella västerländska 

synen på familjen med Bakongos traditioner, där släkt och klaner var viktiga 

komponenter. Bakongos samhälle kan betecknas som ett matriarkat på det viset att 

härstamning och arvsrätt följde moderslinje. Kvinnan var på det viset familjens centrum. 

Gemensamma barn räknades till moders familjen och bröder hade större ansvar för sina 

systrars barn än sina egna. I byarna fanns två råd, ett manligt och ett 

 kvinnligt. Båda råden måste ha diskuterat saken innan något beslut fattades. Kvinnorna 

skötte jordbruket och hade ansvar att förse familjen med mat. Den kvinnliga hövdingen 

bestämde hur jorden skulle fördelas inom bykollektivet. I det koloniala samhället 

skapades en ny maktordning, där européerna stod högst i hierarkin. Entydig 

samhällsstruktur blev summan av det hela och under européerna stod icke kongolesiska 

afrikaner, kongoleser som allierat sig med européerna och hövdingar, patriarker och 

tidigare ekonomiska eliten. Lägst ned i samhället fanns slavar och frigivna slavar( 

Lundqvist,  2018,s.34-47). 

 

                      Den kristna missionen i Kongo etablerades före fristatens tillblivelse. Först 

var det brittiska Baptist Missionary Society. Dem grundade missionsstaten Tundua vid 

Matadi, även kallad Underhill av kristna missionärer. Att sprida kristendomen var ett 

viktigt argument för bildandet av fristaten Kongo. Svenska missionsförbundet bildades 

1878 och en viktig utgångspunkt för bildandet var motrörelsen mot prästers ensamrätt att 

förkunna Guds ord. Arbetet i Kongo mellan 1886 - 1908 utgick från Svenska 

missionsförbundets verksamhet från missionsstationerna. Det skrivna ordet hade en stark 

betydelse och bibeln översattes till det inhemska språket. I huvudsak vilade missionen på 

evangelisation, utbildning och sjukvård. När Belgien övertog styret i Kongo fortsatte 

missionsarbetet men målet att överlämnaarbetet till kongoleser dröjde även om det var 

huvudmålet för missionen (Lundqvist,2018, s.49 -56). 
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Belgien fortsatte exploatera Kongo om även inte fullt så grymt som under 

Leopolds II tid. Rika fyndigheter i kombination med billig arbetskraft gjorde kolonin 

betydelsefull. Belgiska Kongo fick en ökad efterfrågan på produkter när andra 

världskriget började och utvecklingen fortsatte efter krigets slut. Åren 1945 - 1955 ökade 

gruvproduktionen med 60 procent. 1959 svarade Kongo för 9 procent av världens 

kopparproduktion, 49 procent av kobolt och 69 procent av industridiamanter. Kongo fick 

också intäkter på att exportera bomull, kaffe och palmolja. Befolkningen hölls på mattan 

av den koloniala armen och polisen. Politiska partier var förbjudna. Men kongoleserna 

kringgick lagen och bildade kulturella och etniska föreningar för att främja sina intressen. 

Störst betydelse hade Bakongofolket auvias (Aboko) vars ledare hette Joseph Kasalluba. 

1956 antog han ett manifest för självständighet. 1957 vann han stort i kommunvalet i 

huvudstaden Leopoldville (Kinshasa). Polisen upplöste en demonstration 1959 ordnad av 

Aboko med blodiga kravaller och upplopp som följd. När hösten kom beslöt Belgien att 

påskynda självständigheten. År 1960 den 30 juni blev till slut Belgiska Kongo 

självständigt och kallas Republiken av Kongo. De som tog över styret var dock mycket 

dåligt förberedd (hämtat 2018-04-29, https://www.so-rummet.se). 

 

För missionärerna i Kongo blev ett motsägelsefullt möte. Under Kung 

Leopold var det kolonial förtrycket massivt och missionärerna hamnade i svåra moraliska 

dilemman. De stod emellan kolonialmakten och folket. Många berättelser från 

missionärerna själva vittnar om svåra förhållanden och ett tvång att samarbeta med kung 

Leopold. När Belgien tog över fortsatte till viss del dessa svårigheter. Generellt sätt var 

missionärerna lågt utbildade men ändå var läsning och självbildning viktiga ingredienser 

i väckelserörelserna och i folkrörelserna i allmänhet. Undervisning och läsning var viktig 

i missionen. Hedniska uttryck som exempelvis mycket trummande var besvärande för 

missionärerna. Redan från början var utbildning och religiöshängivenhet viktigast. I 

början av 1900-talet var det tydliga patriarkatiska hierarkier inom missionsförbundet men 

undervisning, sjukvård och evangelisation utfördes av både manliga och kvinnliga 

missionärer. Det var tydligt att arbetet utfördes utifrån kvinnliga eller manliga uttryck. 

Exempelvis så skulle kvinnorna evangelisera kvinnor och barn. Manliga missionärer 

skulle vara fysiskt starka, händiga, robusta samtidigt som de skulle vara lugna, trygga, 

anspråkslösa och världsliga.  Den manliga missionärsrollen innehöll både kristna och 

dåtida västerländska manliga ideal. Missionärerna uppfattade inte bakongo som jämlika 

https://www.so-rummet.se/
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eller ojämlika utan ansåg dem vara som barn. Missionärerna hamnade i ett land där 

befolkningen var i kris, samtidigt som att folket skulle evangeliseras och bli likvärdiga 

kristna sågs befolkningen som mindre värda och blev aldrig jämlika under den första 

missionstiden. Missionärsprojektet blev både ett frigörande och förtryckande projekt( 

Lundqvist,2018.s. 229-263). 

 

Kongos historia beskrivs gärna utifrån ett västerländskt perspektiv men i 

Reybroucks bok Kongo-en historia, kommer gamla kongoleser till tals som själva upplevt 

historiska händelser. Den första tiden efter Kongos självständighet utbröt ett myteri i 

armen. 1960 -1965 är en tid i kris för landet och till slut mördas premiärminister. Många 

intressenter blandade in i krisen: Sovjetunionen med kalla krigets upptrappning; invasion 

av belgiska armen och FN. Landet föll isär med inbördeskrig, etniska pogromer, två 

statskupper, tre revolter och sex regeringschefer. Ekonomin blev sämre och sämre. 

Befolkningen led stora förluster och många dog (Reybrouck, 2012, sid 273 - 285). 

 

 

Kongos nutidshistoria präglas av utländska intressen med amerikaner, 

ryssar, belgare och så vidare. 1965 - 1975 började Mobutu styra landet med järnhand. 

Mobuto avlyste partipolitiken och ville att alla: kvinnor och män måste hjälpa till för att 

bygga upp landet. Han vädjade till det gemensamma, men snart visades en annan sida av 

hans makt. 

 

 Det var en kulen torsdagsmorgon i Kinshasa när de första människorna samlades på den stora, 

öppna platsen i utkanten av staden, området vid bron strax väster om Ndola-flygplatsen. Skulle det 

ske ändå? Unga kvinnor med en korg rörsocker på huvudet saktade in sina steg. Mödrar med små 

barn på sin rygg stannade till. Kostymklädda tjänstemän vek av från sin vanliga rutt. Småslynglar 

med trasiga t-shirtar kom springande. Skulle de verkligen göra det? Hundratals, tusentalsfötter 

beträdde den öppna platsen. Eleganta italienska skor trampade igenom dammet bredvid valkiga, 

nakna fötter. Klackskor borrade små hål i marken. Några lastbilar hade kört fram, på flaken stod 

militärer redo att ingripa. Mitt på den öppna platsen kunde alla se att det var allvar: på ett nybyggt 

träpodium tornade en galge ( Reybrouk, 2012, sid 323)  

 

Tiden mellan 1965 och 1975 anses allmänt som det självständiga Kongos gyllene år. Men 

under Mobutus första år avrättade han sina motståndare och deras anhängare. 

Kongolesernas egna berättelser vittnar om en rädsla inför Mobotus styre. ”Från och med 

då var alla rädda” ( Reybrouk, 2012, sid 327). 
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1975 till 1990 fortsatte Mobuto styra landet med en marskalks vansinne 

men folket blev mer och mer missnöjd och 24 april 1990 höll Mobuto ett tal där beslutet 

om att enpartisystemet skulle upphöra och landet demokratiseras. Tre partier skulle få 

finnas och själv avgick han. Några tårar bryter ut ifrån Mobuto och hans klassiska ord 

uttalas ”Comprenze mon emition (ha förståelse för min sinnesrörelse)” ( Reybrouk, 2012, 

sid 349 -378). 

 

 

1990–1997 innehöll både demokratisk opposition och militär konfrontation. 

1997 till 2003 pågick ett inbördeskrig som krävde 3,8 miljoner kongolesers liv. 

Fortfarande dör tiotusentals kongoleser varje år i olika sjukdomar och Gardell frågar sig 

vad ett människoliv är värt i Kongo. Han menar att Kongo behöver hjälp att demokratisera 

sig av västvärlden och frigöra sig från kung Leopolds förfärliga vålnad. Gardell skriver: 

”Västvärlden borde satsa på en massiv Marshallplan för hela Afrika. Det skulle vara en 

lysande investering.” (Gardell, 2007, sid 32). 

 

7.2 Kongo idag 
 

Kongo är idag en republik och blev självständig från Belgien den 30 juni 1960. 

Huvudstaden heter Kinshasa. År 2012 bodde det ca 73 599 190 invånare i Kongo. 

Dominerande religion i Kongo-Kinshasa är 50 procent katoliker, 20 procent är 

protestanter, 10 procent är kimbanguster och 10 procent är muslimer samt 10 procent 

övriga. Kongo-Kinshasa är fem gånger större än Sverige och är rikt på naturtillgångar, 

ändå är befolkningen mycket fattig. Landets regering har inte i sin budget tillräckligt med 

pengar för att kunna hålla en god hälsovård till sitt folk. Idag kommer stöd från många 

olika organisationer och länder. Världsbanken, UNICEF, Sverige, England och Belgien 

med flera. Sedan 80-talet har landet en välplanerad vård men för lite resurser. Men det 

finns välfungerande hälsovårdsenheter i landet. I Kinshasa finns hälsoministeriet som 

ansvarar för hälsovården i landet. En hälsominister och en ansvarig läkare finns i varje 

region av landet. Bekämpning mot lepra, tuberkulos, sömnsjuka, malaria, HIV och 

vaccinationsprogram finns i landet (Hämtat 2018-04-15 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
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Kongos antropologiska rikedomar är stor men det finns en lingvistik och 

kulturell homogenitet. Det språket som talas är Bantu. Gruppen eller stammen är viktigast 

särskilt i oroliga tider. Franska är språket som används inom förvaltningen och den högre 

undervisningen. Lingale är armens språk och officiell status som nationella språk har 

kikongo, tshilub, lingola och swahili (Reybrouk, 2012, sid 23). 

 

 

I Kongo rinner en flod som kallas ”le fleuve” (floden). Men floden heter 

också Kongo och har namngett landet. Kongo är ett land med 2,3 miljoner 

kvadratkilometer och är lika stort som Västeuropa. Det är det enda landet i Afrika med 

två tidszoner. Naturen består av två tredjedelar av regnskog. Klimatet har stora skillnader 

i temperatur från 17 grader varmt i medeltemperatur i Butemo när Uganda. I sydliga delen 

av landet ligger medeltemperaturen på +30-35 grader. (Reybrouk, 2012, sid 21-22).  

 

 

 

7.3 Ekumeniakyrkan i Afrika 
 

Ekumeniakyrkan samarbetar idag med flera kyrkor i Afrika. UMC i Liberia, UMC i 

Mocambique, Eglis Evangelique du Congo-Republiken Kongo samt även Coumunauté 

des Eglises Baptist unies och Communante Evangelique du Congo i Kongo-Kinshasa. 

Ekumeniakyrkan arbetar med mänskliga rättigheter skriver de om på sin hemsida. Kyrkan 

menar att ”människan är skapad till Guds avbild”. Det övergripande målet för deras 

mission är enligt dem själva när det gäller mänskliga rättigheter är att bidra till en värld i 

harmoni där alla har friheten att påverka sina liv. Ett samhälle utan socialt, ekonomiskt 

eller religiöst förtryck och diskriminering. En värld som präglas av det som bibeln kallar 

för Shalom: fred, frihet och harmoni (Hämtat 2018-03 -25 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

 

7.4 Ekumeniakyrkans arbete historiskt och i nutid i Den Demokratiska 

Republiken av Kongo 
 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
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På kyrkans hemsida står det att Afrika är världens vagga men en kontinent med stora 

kontraster. Här möts det djupt mänskliga som glädje och sorg, vänskap och generositet.” 

Man talar om att människor delar livet med varandra och med Gud. Sången och musiken 

finns överallt inte minst i kyrkorna där sång- och dansglädjen är stor i gudstjänsterna 

(hämtat 2018-03-14 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-

fokusomrade/). 

 

Historiskt var det Svenska Baptistsamfundet och Svenska 

Missionsförbundet som startade missionen i Kongo på slutet av 1800-talet. Länderna blev 

självständiga 1960-talet bildade egna nationella samfund utifrån de svenska missionerna. 

Mocambique bildades av amerikanska metodister som startade sin mission 1890 och de 

första svenskarna kom 1907. Första hälften av 1900-talet fanns svenska missionärer i 

Angola, Zimbabwe, Algeriet, Tunisien. Liberia bildades av frigivna slavar från Förenta 

staterna och var aldrig koloniserat av Europa. Där bildades en nationell del av United 

Methodist Church (UMC) i mitten av 1800-talet som finns en i dag (Hämtat 2018-03-24 

från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/).  

 

Kongo är en av Afrikas snabbast växande ekonomier och har rika 

naturresurser men rådande snedfördelning av resurser försvårar vardagen för många 

kongoleser. I Kongo lever 71 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen. Landets 

östra delar och deras befolkning lider fortfarande svårt av många pågående konflikter där 

kalla krigsherrar, den reguljära armen och utländska intressen konfronteras dagligen 

enligt Ekumeniakyrkan hemsida (Hämtat 2018-04-05 från  

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade). 

   

     

    Svårast är situationen för kvinnor som ständigt utsätts för olika typer av våld. Om 

Kongo-Kinshasa skulle kunna börja fungera som ett enat land med fred och ordning skulle 

landet bli en motor för hela Centralafrikas utveckling står det på Ekumeniakyrkans 

hemsida (Hämtat 2018-04-05 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-

fokusomrade). 

 

 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade
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      Agneta Lillqvist Bennstam bloggar om livet i Kongo och skriver att Kongos 

valår inte har börjat bra. Den 21 januari dödades 5 personer. Lillqvist Bennstam skriver 

att den 9 februari 2018 hölls en minnesgudstjänst i Notre Dame katedralen i Kinshasa. 

Ärkebiskopen Monsengwo ledde mässan och uppmanade åhörarna: ”Det är vår plikt att 

bygga ett nytt Kongo, med en ledare som är kompetent och lämplig för uppdraget. Den 

21 januari riktades vapen mot våra egna barn och mot en ung kvinna, som var på väg in i 

klosterlivet” (Hämtat 2018-04-06 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-

ett-fokusomrade/). 

 

 

Katolska kyrkan i Kongo och deras företrädare har ändrat strategi helt nyligt 

och inte planerar ytterligare fredsmarscher men uppmanar främst ungdomar att gå och 

rösta. Bakgrunden till detta skriver Lillqvist Bennstam finns under senare delen av 2017 

och början av 2018 då fredliga fredsmarscher brutalt slogs ned av Kongos ledare genom 

militär med tårgas och beskjutning (Hämtat 2018-04-05 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

 

 

Palmsöndagens mässa på Tatra Raphaed stadion uppmanade kardinal 

Monsenguro de unga att ta sitt ansvar inför framtiden. Vidare skriver Lillqvist Bennstam 

att det politiska spelrummet intensivt och olika partier omorganiserar sig. Kongo har val 

i december 2018. FN:s säkerhetsråd vill primärt garantera civilbefolkningens säkerhet. 

Säkerhetsrådet vill följa det kongolesiska valet så det blir så fredlig och demokratisk 

överlämning av makten som möjligt skriver Lillqvist Bennstam (Hämtat 2018-04-05 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

Under slutet av 2017 besköts fredliga kristna demonstranter av president 

Kabilas trupper med både tårgas och beskjutning. De katolska prästerna protesterar mot 

rådande politik på fredlig väg och uppmärksammade situationen i Ituri där 200 000 

personer flytt från sina hembyar eftersom det råder en konflikt mellan Hema och Lendo 

stammarna i nordöstra Kongo. Deras hus har bränts, folket har plundrats och många har 

flytt till Uganda (Hämtat 2018-04-06 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-

rattigheter-ett-fokusomrade/). 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/


 

22 

 

 

 

ECC, Kristi kyrka i Kongo är en paraplyorganisation för de protestantiska 

samfunden. Ny ledare är Pastor Bokundoa och han säger att ”Kongos folk lever i 

jämmerdal” (Hämtat 2018-04-05 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-

ett-fokusomrade/). 

 

 

I Kongo idag skriver Lilleqvist Bennstam lever kyrkans präster och 

biskopar i en osäker situation. Kongo har stora problem med militären som riktar våld 

och kulor mot sitt eget folk. Biskopen skriver: ”Militärens våld och kulor kan aldrig segra 

över vår kärlek till vårt land och folk” (Hämtat 2018-04-06 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

 

 

 

2018 inleddes av ett tal av Pastor Francois David Ekofo. Detta tal höll han 

i den protestantiska katedralen i Kinshasa då en mässa till minnet av Lauren Kabilas död 

firades. Kabila hade bestämt sig att hålla mässan där eftersom han inte längre hade en god 

relation till katolska kyrkans företrädare. Ekofo undervisar på UPC (Kongos 

protestantiska universitet).  Han tillhör ECC (Kristi kyrka i Kongo), efter den 16 januari 

har han bott på okänd plats och olika uppgifter kommer om var han befinner sig (Hämtat 

2018-04-06 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

Ekumeniakyrkan samarbetar med två kyrkor som heter CEBU 

(Communauté des Églises Baptistes Unies) i Mai Ndombe och CEC (Evangeliska 

Samfundet) Nedre Kongo. Samarbetet med myndigheterna ser lite olika ut för de olika 

kyrkorna. I Mai Ndombe distriktet har CEBU ett mycket större samarbete med de statliga 

hälsovårdsenheterna i området än CEC i nedre Kongo (Hämtat 2018-04 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/).  

 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/


 

23 

 

 

7.5  Ekumeniakyrkans mission i Den Demokratiska Republiken av Kongo 
 

Ekumeniakyrkan skriver på sin hemsida att deras arbete för mänskliga rättigheter: 

mänskliga rättigheter handlar om religion, övertygelse, frihet, anti-traffiking, urfolkens 

rättigheter, asyl och migration. Många av länderna där de missionerna har svårt att förstå 

barns och kvinnors rättigheters betydelse för utvecklingen av samhället. Våld mot kvinnor 

lyfts i ”Thursdays in Black” (TiB) samt också av medlemmar i nätverket för 

barnkonventionen och Sveriges kristna råds samrådsgrupp för barnkonventionen. 

Ekumeniakyrkan anser sig följa Apostlagärningarna 29 som uppmanar kristna att gå ut i 

världen och göra alla till kristna genom dopet (Hämtat2018-04-29 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

Mänskliga rättigheter innebär enligt Equmeniakyrkan att människan är 

skapad till guds avbild. Alla har därmed samma rättigheter. Barnens och kvinnornas 

rättigheter är något som Ekumeniakyrkan arbetar med i samhällen, skolor och kyrkor 

(Hämtat2018-04-05 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-

fokusomrade/). 

 

1989 fick en svensk missionär från den nationella sjukvårds ansvarige att ta 

över ett betydelsefullt ansvar för lepra och tuberkulos. Arbetet i Mai Ndombe distriktet 

inleddes. Dess bas blev Inongo. Förut fanns ett väl fungerande arbete mot dessa två 

sjukdomar i övriga Kongo men inte i Mai Ndombe. Detta arbete utformades främst med 

stöd av läkarmissionen. Den svenske läkaren ersattes av en kongolesisk läkare och arbetet 

sker fortfarande med ett visst stöd från läkarmissionen och en belgisk organisation 

(hämtat 2018-04-15 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-

fokusomrade/ ). 

 

Ekumeniakyrkan har skapat ett eget policydokument om hur kyrkan ska 

missionera i världen. Deras globala mål är att människors förvandling, samhällets 

förändring och hela världens och skapelsens förvandling ska ske utifrån deras kristna 

övertygelse. Ekumeniakyrkan vill utifrån sin kristna tro ge uttryck för sin längtan efter 

fred och omställning till en hållbar värld. Ekumeniakyrkan använder detta 

policydokument inom hela sin kyrka och i samverkan med närstående organisationer 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
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såväl samarbetskyrkor och internationella nätverk i allt arbete de utför (Hämtat 2018-04-

15 från http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

Att förverkliga FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och att arbeta för 

att de globala målen som agenda 2030 innehåller är mycket viktigt för Ekumeniakyrkan. 

I sitt policydokument skriver kyrkan att ”lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

inspirera till en förändring för fred, mänskliga rättigheter och omställningen till en hållbar 

värld med tydlig ordning mot fred" (Hämtat 2018-04-16 från  

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

Rättvisa och mänskliga rättigheter innebär enligt Ekumeniakyrkan en rättvis 

fördelning av jordens resurser och rättvis produktion och upphandling av produkter 

prioriteras, jämlikhet mellan människor och folk samt rättvis och likabehandling av alla 

inför lagen och människors rättigheter som FN deklarerar (Hämtat 2018-04-06 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/ ). 

 

 

 

 

7.6 Ekumeniakyrkans mission 
 

Ekumeniakyrkans mission är hälsa för alla, hållbar kyrka, en ekologisk kyrka, värna rätten 

och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar bidra till utjämningen av 

resurser. I sina informationsblad beskrivs kyrkans mission och vad det innebär ”en kyrka 

för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen” (hämtat 2018-

04-16  från  http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). Tabellen 

nedan i form av en rund tårta visar på var i världen Ekumeniakyrkan missionerar. Största 

”tårtbiten” har Afrika där Ekumeniakyrkans missionerande verksamhet består av 34 

procent av den mission som kyrkan gör i världen.   

 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
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Ekumeniakyrkan menar att de fortsätter det arbetet som Jesus lärjungar påbörjade. 

”Genom evangelisation bärs berättelsen om Kristus vidare” (Hämtat 2018-04-16 29 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/).  

 

 

Ekumeniakyrkan menar att evangelisation sker genom diakoni och att 

mission består av tre delar: evangelisation, diakoni och gemenskap. De menar också att 

det kännetecknar deras kyrka. Missionen är kyrkans väsen. Därmed vill Ekumeniakyrkan 

att allt deras arbete ska präglas av missionen: ”Livet i den heliga anden är 

missionsuppdragets innersta väsen” (Hämtat 2018-04-16 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

I Ekumeniakyrkans fördjupning om missionen så finns flera bibelcitat, 

bland annat står detta att läsa: 

 

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han 

har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge förtryckta frihet och 

förkunna ett nådens år från Herren. Jesus, gränslös är din frälsning, den barmhärtighet du ger. Kom 

och var hos dem som ängslas. Bara du kan ge oss fred”( (Hämtat 2018-04-16 från 

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2014/04/missionssyn2014_WEB.pdf ) 

 

      

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2014/04/missionssyn2014_WEB.pdf
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     Ekumeniakyrkans arbete i Kongo-Kinshasa är en del av deras missionsvilja och 

kyrkan anser att alla människor är lika värda. Därför har kyrkan utarbetat en policy för 

fred, mänskliga rättigheter och en omställning till en hållbar värld. Missionens yttersta 

mål är förvandling: människors förvandling, samhällets förvandling, hela världens och 

skapelsens förvandling. Ekumeniakyrkan utgår alltid från sin kristna övertygelse och vill 

arbeta för fred och en omställning till en hållbar värld. Detta ska ske i deras arbete genom 

förhållningsätt och konkreta handlingar som i förlängningen kommer att förvandla alla 

människor och hela världen. Utifrån Ekumeniakyrkans prioriteringar och 

handlingsplaner, skriver de i sin policy, ska kyrkan verka i samarbete med närstående 

organisationer, samarbetskyrkor och internationella nätverk. Ekumeniakyrkan vill arbeta 

mot FNs globala mål (agenda 2030) (Hämtat 2018-05-08 från 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Better Globe i Kenya 
 

8.1 Kenya historiskt och i nutid 
 

Det östafrikanska området består idag av Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda och 

Rwanda. Regioner har under århundranden ingått i utbredning och förflyttningar av olika 

folkgrupper. De flesta kom västerifrån exempelvis Kongo men även dagens Somalia. De 

flesta människorna var relativt bofasta med boskapsskötsel som huvudsysselsättning. 

Uganda, Burundi och Rwanda uppstod stora kungariken där tydliga hierarkier och starka 

centralmakter kring de stora sjöarna för ungefär 500 år sedan. För Kenyas del kom 

http://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-fokusomrade/
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boskapsskötsel att dominera. Därför fungerade inte centralstyrning utan den interna 

sammanhållningen inom varje grupp var den starkaste faktorn för dess överlevnad. 1895 

blev Kenya brittiskt protektorat och 1920 också dess koloni. Kolonisarörena var ofta vita 

sydafrikaner som var lantbrukare och engelsmän ur medelklassen och överklassen. Dessa 

kolonisatörer gjorde en administrativ uppdelning av Kenya och styrde genom att utse 

hövdingar eller chiefs som skulle vara länken mellan kolonialstyre och befolkningen. De 

engelska kolonisatörerna visste inget om jordbruk men trodde på sin egen överhöghet. En 

del privata entreprenörer kom att finnas i Kenya men även fristående kyrkor och skolor 

(Bäcklander och Göransson, sid.14- 17). 

 

Tidigt 1920-tal bildades KCA, Kikuyu Central Association. De ville ge 

stadga och legal tyngd åt striden för tillgång till land och mot tvångsarbete. 

Generalsekreterare blev Jomo Kenyatta. Britterna tillsammans med missionärerna 

motarbetade kvinnlig könsstympning som hade ett brett stöd hos bönderna. När den 

gamla sedvänjan förbjöds lämnade många missionsskolor och bildade egna. KCA stödde 

då könsstympning och en bred gräsrotsrörelse bildades. England hade även ett program 

som uppmuntrade demobiliserade brittiska soldater att flytt till Kenya. En misstro mot 

britterna växte utanför kukuyu-områdena när allt större areal kom att ägas av nybyggarna. 

Alla lokala chiefer i varje by fick ekonomiska privilegier för att skapa en lojalitet till den 

koloniala överheten. Patron-klient relationen växte därmed stark och präglar det 

kenyanska samhället än idag. För de flesta anses det naturligt att gynna den egna gruppen 

då man har makten. Det benämns sällan nepotism eller korruption att ge fördelar till en 

släkting. För att bli rik och kunna dela ut förmåner var att ha kontroll över politiken. 

Därför blev politisering av ekonomin ett faktum (Bäckland och Göransson sid.16- 17). 

 

1960 ombildades KCA till KANU, Kenya African National Union. Ledare 

var Kenyatta, Kikuya och Oginga Odinga Luo. 1963 blev Jomo Kenyatta president i det 

självständiga Kenya. Han dog 1978 och efterträddes Daniel Arap Moi som gjorde landet 

till en enpartistat. 1994 var det slut på det efter internationella påtryckningar och nationell 

kritik kom han att tillåta flerpartisystem. Först 2002 lyckade partierna enas så att Mwai 

Kibaki blev president och under 2003 firade kenyanerna att demokratin hade vunnit och 

att ”de goda” kommit till makten. 2007 års val blev ett bakslag och Kibaki ställdes mot 

Raila Odinga, luledaren Ogings son. Manipulerade siffror och röster ledde till att Kibaki 

förklarades som ledare. De som stödde Odinga protesterade och missnöjet urartade med 
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våld som hade etniska förtecken och var påhejat av skrupelfria politiker. Uhuru Kenyatta, 

Kiukais ledare och son till Kenyas förste president tillsammans med William Rutor ledare 

för den stora kalenjingruppen åtalades av ICC, Internationella Brottsmålsdomstol i Haag, 

för brott mot mänskligheten genom att stödja aktivt fientligheterna mellan dessa stora 

grupper. 2013 ställde de tillsammans upp i valet och blev president och vice president. 

Med det var demokratin nedbruten och åtalen i Haag mot Kenyas två högsta ledare är 

nedlagt efter att vittnen dött, försvunnit eller tagit tillbaka sina berättelser. Unikt med 

kenyansk politik är elitens fasta grepp om makten och hur liten och sammansvetsad denna 

elit verkligen är (Bäckland och Göransson s. 17- 18). 

 

 

 

 

I Kenya skriver Bäckland och Göransson måste man vara president för att 

bli rik. Kenyatta familjen är troligen Afrikas rikaste och därmed Kenyas rikaste, de äger 

bland annat 300 000 hektar. För att bygga upp denna rikedom har de köpt mark billig, 

mutat till sig kontrakt, lierat sig med affärsmän, gett licenser till företag, smugglat varor, 

kontrollerat produktionen, import och export och så vidare. Den kenyanska eliten kom att 

ta över kolonialherrarnas beteende. Trots 50 år i friheten från kolonialtiden så syns tydliga 

spår av den än idag. Kenya var nyckeln till Viktoriasjön och Nilens källa, till Uganda och 

det inre av Afrika och många engelsmän fanns kvar efter kolonialtiden. Engelska är 

officiellt språk tillsammans med kiswahili. Sedvänjor och traditioner från engelsmännen 

finns kvar och lagarna är tagna från brittiska förebilder. Kenya har många fattiga och få 

rika. De rika i landet jämför sig med USA och Storbritannien och skickar sina barn till 

deras skolor. Den lilla interna oppositionen är svag även om biståndsgivare, kyrkan och 

medier klagar. Den egna gruppen i Kenya litar på att patron-klient systemet ska fungera. 

I Kenya finns ett uttryck som säger ”Its our time to eat” vilket betyder att de litar på 

systemet och kommer få sin del av grytan; ett tankesätt som präglar Kenyas ekonomiska 

och politiska verklighet (Bäckland och Göransson, 2017, s. 18 - 20).  

 

I Kenya bildades en centralmakt ur kolonialisterna. Dess makt hölls genom 

militära förmågan att besegra och tvinga samman olika grupper. Den politiska striden 

handlar om att kontrollera höglandet och säkerställa ekonomiska resurser, främst den 

attraktiva marken. Frågan om decentralisering har varit politikens viktigaste tvisteämne, 
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oppositionen har velat flytta ut makt och resurser, eliten vill behålla centralmakt 

(Bäckland och Göransson, 2017, S. 25 -30). 

 

Kenyas motståndsrörelse uppstod i kampen mot kolonialmakten. Andra 

världskriget påvisade orättvisorna kring ägandet och brukande av mark. Mau Mau- 

rörelsen var en folklig proteströrelse inte politisk opposition. Efter många attacker från 

jordlösa mot vita jordägare och engelsmännen, kom engelsmännen att förklara 

undantagstillstånd 1952. Engelsmännen fängslade ledare, bland annat Jomo Kenyatta. 

Britterna hade 60 000 man och förlorade cirka 200 i strid, antalet som fanns i Mau Mau-

rörelsen är okänd men ca 20 000 man förlorades ur rörelsen, de civila offren var långt 

fler. Minst 50 000 människor dog. ”Bilden av Mau Mau var män i skog, men Nairobi var 

hela tiden nerven i motståndet och kvinnorna hade framträdande roller i kampen mot 

brittiskt styre” (Bäckland och Göransson, 2017, s. 31). 

 

1961 släpptes Kenyatta ur interneringen och Kenya blev självständigt 1963.  

Kenyatta favoriserade den egna gruppen. President Moi fortsatte Kenyattas politik och 

stärkte presidentrollen. Moi införde enpartistat.1994 återinfördes flerpartisystem efter 

påtryckningar från oppositionella, kyrkor, medier och rätthetsorganisationer och 

utländska aktörer. ”Den politiska kulturen är motbjudande. Den är djupt patriarkal, 

kvinnor motarbetas och mobbas. Den är inriktad på etnicitet och personer. Våldet ligger 

nära till hands” (Bäckland och Göransson, 2017, s. 33). 

 

I Kenya har klaner, grupper eller släkter betydelsefulla roller när det gäller 

att upprätthålla normer och styra beteenden. Det finns en ny individinriktad kristen rörelse 

men också en växande muslimsk religiositet som har social betydelse men även mer 

politiska och radikala toner. Kenyas grundläggande utvecklingsproblem är den politiska 

kulturen som är nedbrytande (Bäckland och Göransson, 2017, s.34-37). 

 

Kenya idag är ett av Afrikas snabbast växande länder med en ren 

marknadsmodell med staten i reglerande roll. Industrialiseringen är misslyckad och 

befolkningen är snabbt växande men beroende av ineffektiva jordbruk. Servicesektorn 

har gått om jordbruket och står för nästan hälften av BNP. Fattigdomen har minskat från 

55 procent år 2000 till 30 procent 2011. Mödra- och barndödligheten har minskat 

ordentligt, skoldeltagandet är nästan heltäckande. Tre revolutioner sägs ingå i 
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framgången. Skorevolutionen där ingen ska gå barfota och billiga skor säljs som alla har 

råd att köpa till och med på landsbygden. Bostadsrevolutionen, bostäder byggs där fattiga. 

Tyvärr har hyran varit för hög så att de säljer bostaden och flyttar själva till slummen. 

Den tredje och sista revolutionen är kommunikationsrevolutionen. Det finns bussar som 

kör på skakiga vägar och överallt finns Tv och mobiler men internet är dåligt fungerande.  

 

Kenya har idag knappt 48 miljoner invånare. Efter självständigheten 1963 

hade Kenya några år med bra ekonomisk tillväxt. Den politiska polariseringen med 

etniska förtecken under president Kenyatta och repressionen under efterföljande Moi lade 

effektivt band på investeringar, både på inhemska och utländska. Jordbruket blev kvar 

och industrialiseringen gick långsamt. Urbaniseringen gav ökad misär med stora 

slumområden. Tillväxten sjönk drastiskt. Men det finns några faktorer som kan tala för 

en hög tillväxt. Den demografiska utvecklingen med lägre födelseantal, produktivitet 

inom jordbruket med satsningar på energi och infrastruktur kan öka möjligheterna för att 

höja produktionen och produktiviteten (Bäckland och Göransson, s. 38 -51).  

 

 

8.2 Better Globe 
 

       Better Globe är inte en välgörenhetsorganisation utan ett kenyanskt skogsbolag som 

egentligen heter Better Globe Forestry. Better Globe Forestry har egen hemsida och där 

finns olika berättelser hur företaget arbetar. Frågan som företaget ställer är hur deras 

arbete kan utrota fattigdom i Afrika. Detta ämnar företaget göra genom trädplantering, 

utbildning och mikrolån. För att kenyaner (och afrikaner) skulle kunna bli 

självförsörjande måste en annorlunda affärsplan utformas. En man vid namn Rino 

Solberg, CEO på Better Globe Forestry, bestämde sig för att resterande av livet arbeta för 

att utrota fattigdomen i Afrika (Hämtat 2018-04-23 från 

https://www.betterglobemedia.com/).  

 

          Solberg upptäckte att 70 till 80 procent av afrikanerna var jordbrukare med liten 

utbildning. Solberg förslog att mark borde kunna användas på bättre sätt. Han ansåg också 

att skogen inte sköttes korrekt och beslöt sig för att göra en insats. Först skapades under 

hans initiativ stora trädplanteringar som skapade arbetstillfällen eftersom plantorna 

https://www.betterglobemedia.com/
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behövde mycket skötsel. Dessa jordbrukare behövde en knuff framåt, vilket mikrolånen 

gav dem(Hämtat 2018-04-23 från https://www.betterglobemedia.com/). 

 

Ärlighet och integritet börjar med Afrikas ungdomar menade Solberg och 

nya utbildningsmöjligheter kom att ge dessa ungdomar verktyg för att arbeta mot 

korruption. Better Globes Forestry kan hjälpa jordbrukarna med att lära dem att odla träd. 

Odlingsjorden i Kenya är mycket dålig på grund av erosion, mycket skog har avverkats 

till timmer. Detta är en katastrof för matproduktionen. Better Globe Forestry har gjort 

klimatförbättringsprojekt där vattnets cykler förändras lokalt och globalt genom att träden 

binder jorden och skapar bättre luft. Skyfall på vissa ställen och torka på andra drabbar 

främst fattigaste befolkning. Det är svårt att vara bonde i de torra delarna av Kenya. 

Skogen huggs ned vilket försämrar klimatet ytterligare. Better Globe Forestry har odlat 

tre olika sorters träd i de torra delarna av Kenya i mer än ett decennium. Deras vision är 

att utrota fattigdom i Afrika och en omsorg om naturen genom att plantera så många träd 

som möjligt. Better Globe Forestry förbättrar byar genom att stödja lokala bönder med 

agroskogsbruk, mikrofinans, utbildning och vattenförsörjning (Hämtat 2018-04-23 från 

https://www.betterglobemedia.com/). 

 

 

 

8.3 Jan Bolmerson och bloggen Rikare Tillsammans 
 

Jan Bolmerson är civilingegör i teknisk fysik, rikedomscoach och pappa och skriver om 

Better Globe på en hemsida som heter Rikare tillsammans.  Jan Bolmerson skriver att 

man kan månadsspara i träd eller donationspaket och göra gott, det vill säga bidra till 

arbetstillfällen, möjliggöra mikrolån och att barn får går i skolan. Utbildning motverkar 

fattigdom, ökenspridning och segregerat samhället, samt ger en god avkastning enligt 

Better Globes sparidé.  När man sparar i Better Globe genom att köpa träd eller 

donationspaket så får den som sparar samtidig en vinst som kan uppgå till 15 procent 

(Hämtat 2018-03-15 från https://rikatillsammans.se/better-globe/). 

 

Jan Bolmerson har skrivit reseberättelser från sina resor till Kenya. Han har 

själv investerat 100 000 kr. Under sin resa 2015 besökte han Better Globes verksamhet i 

östra Afrika. Hans intryck är att projektet nu är moget. Det finns fler trädplantage, en 

mekaniserat stort trädplantage, renoverade skolor, man har byggt egna skolor och 

https://www.betterglobemedia.com/
https://www.betterglobemedia.com/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
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förstärkt mikrolånverksamheten. Better Globe har också kunnat undvika korruption, 

samarbeta med lokala organisationer, intressenter och företag. Företaget har stort stöd av 

lokalbefolkningen och regioner. Man har betalat ut avkastning i 6 år (Hämtat 2018-03-15 

från https://rikatillsammans.se/better-globe/). 

 

Bolmerson skriver vidare att nu uppfinner man inte längre utan det handlar 

om att göra saker som man gjort den tidigare. Agro-foresting och outgrovers är bönder 

som odlar träd där man förut odlade grödor. Bolmerson ser att mikrolån gör skillnad på 

riktigt. Genom att plantera skog, finansiera mikrolån, bygga och renovera skolor och 

bidra med vattenförsörjningen gör att Better Globe gör oss rikare tillsammans, hävdar 

Bolmerson. Vinstdrivande företag skapar genom att etiskt, hållbart och långsiktigt bygga 

upp Kenya. Bolmerson skriver också att välgörenhet är bra som katastrofhjälp men inte 

till långsiktig hjälp. ”Jag vill att mina pengar ska göra en positiv påverkan, det som man 

på senare tid kallar impact investing” (Bolmesson, Hämtat 2018-05-17 från 

https://rikatillsammans.se/better-globe/). 

 

Better Globe är alltså ett kenyanskt skogsföretag som planterar träd i hårt 

utsatta områden i Afrika, där fattiga bönder kämpar för att överleva och där öknen breder 

ut sig.Bolmeson skriver om Better Globe att det är ett företag som bidrar positivt till en 

social hållbar utveckling både lokalt och globalt. Ekologiska val bidrar till att mer 

ekologiska varor produceras, Better Globes arbetsmetoder har samma inverkan. Om 

privatpersoner väljer att investera i företag, projekt och organisationer som arbetar för en 

social hållbar utveckling kommer de att växa och påverka miljön och vår samtid. 

Bolmeson har också tankegångar om att människan mår bättre när hen investerar i och 

konsumerar i linje med sina värderingar (hämtat, 2018-04-23 från 

https://rikatillsammans.se/better-globe/). 

 

Ett hållbart sparande är att spara i en fond som undviker fossila bränslen, 

tobak och vapenindustrin, skriver Bolmerson. Better Globe är ett litet bolag i jämförelse 

med börsnoterade bolag och att investera i det är alltid en större risk, anser Bolmeson. 

Därför ska vi i första läget inte spara hela vår besparing i Better Globe, anser han. Hans 

råd är att spara maximalt tio procent av sitt totala kapital i sådana här företag (Hämtat, 

2018-04-23 från https://rikatillsammans.se/better-globe/ ). 

 

https://rikatillsammans.se/better-globe/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
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8.4 Better Globe på hemsidan 
 

    Det finns många fördelar med att köpa träd i exempelvis Kenya. Det gör att fler 

människor lyftas ur sin fattigdom samt åtgärden ger fler arbetstillfällen. Fler barn kommer 

till skolan och kan lära sig hur dålig korruption är. Markerna ger avkastning till bönderna 

som kan bo kvar, flera arbetstillfällen uppstår på landsbygden. Vår gemensamma miljö 

blir bättre eftersom skog binder koldioxid och motverkar erosionen och ökenspridning. 

Den ekonomiska värdeförändringen sker på plats och bidrar till en bättre utveckling för 

samhället (Hämtat 2018-04-22från https://rikatillsammans.se/better-globe/).  

 

         Better Globe skriver på sin hemsida hur svårt det är att låta kvinnor arbeta med 

trädplanteringar. I vissa delar av Afrika har män uteslutande rätten till att äga träd och 

kvinnor har många begränsningar. Det gör det svårt och nästan omöjligt för kvinnor att 

plantera träd istället för grödor på sin åkermark (Hämtat 2018-04-23 från 

https://rikatillsammans.se/better-globe/). ”Trees that possess high value are typically 

allocated for men’s use, while in some parts of Africa some species are considered a 

woman’s tree and therefore are appropriate to use. However, this varies between 

societies” (Hämtat 2018-05-09 från https://rikatillsammans.se/better-globe/).  

 

Genom utbildning och träning är också kvinnor förfördelade eftersom deras 

resurser ofta är beroende vad männen har. Ny teknik och odlingsmetoder är inte 

tillgänglig för kvinnor som ofta måste fortsätta arbeta med sina egna händer. Det finns 

också kulturella föreställningar och vanor som förfördelar män att arbeta med 

skogsjordbruk och fortsatt snedfördelning till kvinnorna som är svåra att förändra 

(Hämtat 2018-05-09 från https://rikatillsammans.se/better-globe/). 

 

Med ett rikt bildmaterial från Kenya på Better Globes hemsida övertygar 

om att arbete påbörjats och att en del skogsjordbruk har kommit långt. Åtminstone två 

mikrolånbanker har grundats. Better Globe Forestry försöker att arbeta för en social 

hållbar utveckling i Kenya och berättar om hur de hjälper kvinnor. Lösningen för 

kvinnorna i Kenya och i Afrika är att i skogsjordbruket genom praktik delta och att de 

som skapar policyn i företaget behöver skapa policy som gynnar kvinnor. Genom att 

lämna fälten, skriver Better Globe på sin hemsida, kan kvinnorna också utbilda sig och 

https://rikatillsammans.se/better-globe/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
https://rikatillsammans.se/better-globe/
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hjälpa dem få makt i samhället och skapa en mångfald i skogsjordbruket. Better Globe 

Foresty vet kvinnornas roller i skogsjordbruket. Företaget anställer kvinnor som arbetar 

på trädplanteringar. Kvinnor kan också få mikrolån vilket hjälper dem att få behövlig 

kredit som stödjer deras hushåll. Men det är besvärligt för kvinnor, i första hand måste de 

äga mark och sen måste deras make godkänna kvinnans verksamheter i företaget. Oftast 

är det bra änkor som äger mark. Dessutom kan män och kvinnor sällan bli affärspartners 

i skogsjordbruket. Männen i Kenya arbetar inte lika mycket som kvinnorna. Däremot 

arbetade kvinnorna hårt eftersom de måste försörja hushållet (Hämtat 2018-05-09 från 

https://rikatillsammans.se/better-globe/). 

 

 

              Ovan har jag presenterat de två aktörerna och de länderna de är verksamma i, i 

fortsättningen analyserar jag det presenterade materialet. 

 

 

 

 

 

9. Analys 
 

Jag har i denna uppsats studerat två olika vägar för social hållbar utveckling, den ena i 

Kongo Kinshasa och den andra i Kenya. I Kongo Kinshasa så har Ekumeniakyrkan under 

lång tid missionerat, utvecklat skolor och bidragit till sjukvård i landet. Kyrkan arbetar 

för att minska fattigdomen, öka kunskapen om människors lika värde, vidare arbetar 

kyrkan för miljön för att nå social hållbar utveckling. I Kenya finns Better Globe Forestry 

som är ett kenyanskt skogsbolag. Genom företaget kan kunden investera sina sparpengar 

i träd och donationspaket. Genom plantering av träd, mikrofinansering och skolor 

försöker företaget minska fattigdomen och förbättra miljön genom att hindra 

ökenutbredningen. Min forskningsfråga var:  

 

1) På vilket sätt bidrar Better Globe i Kenya respektive Ekumeniakyrkan i Kongo-

Kinshasa för hållbar utveckling? 

 

https://rikatillsammans.se/better-globe/
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9.1 Ekumeniakyrkans missionsarbete idag 

 

 

Ekumeniakyrkan har missionerat i Kongoländerna sedan i slutet av 1800-talet. När 

länderna blev självständiga i slutet av 1960 talet så delade de svenska samfunden länderna 

mellan sig efter hur den svenska missionen hade sett ut. 

 

Sallie McFague skriver att Gud är kärlek och Guds kärlek kännetecknas av 

agape. Diskussionen kring den gudomliga kärlekens natur, framför allt i protestantiska 

kyrkor, är i första hand motiverade av tanken om att utplåna spår av tankar som antyder 

att Gud inte har behov av eller inte är intresserad av skapelsen. Den gudsbild som 

McFague förespråkar är moders bild av Gud. Denna bild har främst protestantiska kyrkor 

svårt att acceptera. För dem är Gud fadern och ger frälsning från synd, moder Gud ser 

själva livet och agerar därefter (McFague, 1987, s. 140 - 141).  

 

Om människan utgår från en kvinnlig Gud som ger liv likt McFague skriver 

om kan synen på en hållbar utveckling få ett annat perspektiv av alla. Men 

Ekumeniakyrkan menar att den kristne guden är rädd om sin skapelse och för att gå den 

kristna vägen till hållbar utveckling är omsorg om naturen och djurlivet självklar. Gud 

har enligt dem skapat jorden och satt människan att sköta om den. 

 

           Mcfague diskuterar i boken, A new climate theology, god, the world and global 

warming, om ecofeminism. Här tydliggör hon sina tankar om hur kristna teologer behöver 

ändra sitt fokus och tänka in miljön i allt arbete dem gör. Ekumenikyrkan har idag en 

tydlig handelsplan om hur dem ska arbeta för en hållbar utveckling genom att förvalta 

jorden som guds heliga skapelse. Konkret är det genom utbildning av främst kvinnor. För 

att kunna bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att dessa kvinnor får möjlighet till 

utbildning. I utbildningen finns miljöfrågor med som en betydelsefull ingrediens i skolan. 

Kvinnors lika värde och att flickor kan gå i skolan prioriteras på ett bra sätt. Därför kan 

jag se att ecofeminism finns i Ekumeniakykans arbete i Kongo Kinshasa. Förutom 

jämställdhet finns en tydlig miljöpolicy där tankar om hur vi alla ska arbeta för en hållbar 
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utveckling. Flickorna får lära sig om miljöfrågor och hur dem själva ska kunna bidra till 

denna hållbara utveckling. 

 

Missionen i Kongo har hjälpt många unga kvinnor undvika könsstympning, 

genom skolgång har de haft möjligheten att gå klart sin utbildning och inte giftas bort i 

tidig ålder. För Ekumeniakyrkan är jämställdhet viktig fråga eftersom man och kvinna är 

lika och har samma rättigheter. Kvinna och man i kristen belysning anses som Guds 

avbild. Alla är lika i och med dopet. Detta fick med sig samhälleliga förändringar i det 

romerska hierarkiska samhället. Augustinus försvarade tanken att även kvinnan är Guds 

avbild. Jesus Kristus går in i den mänskliga naturen som är gemensam för man och 

kvinna. Dopets likställdhet hjälpte att transcendera sociala strukturer. Som Paulus skriver  

fram i doptexterna i Gal 3:28 och Ef 4:22-24 samt 1Kor 11, hustrurna har underordnad 

betydelse och ska lyda mannen och tiga i församlingen. Aposteln ansåg inte heller att 

tesen om slavarnas religion kom att likställa dem med sina herrar. Enligt Holte så 

understryker Jesus äktenskapets oupplöslighet vilket möjliggör för kvinnorna samma 

grundtrygghet i nytestamentliga miljöer som i den judiska miljön bara förbehölls männen. 

Detta kom att bli avgörande för kvinnor att förbli ogifta kvinnor, jungfrur och änkor att 

få en hederställning i de kristna församlingarna. Slutligen kom protestantismen att 

återinföra att den gifta kvinnan var mer hedervärd. Dopet säger att i och med man är 

kristen är hen jämbördig med alla. I framskrivningen av doptexten står det att alla är 

jämbördiga, jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är lika i Guds skapelse. 

Dopet kommer då likställa alla och stämmer väl överens med allmänna mänskliga 

rättigheter i FNs deklaration från 1948 och är uppenbart en frukt av västerländsk 

naturrättsliga tänkandet med dubbla rötter i Kristendomen och dess antika grekisk-

romerska främst stoiska filosofin(Holte, 1990, s.10-48). 

 

 För Ekumeniakyrkan står FN:s mänskliga rättigheter nära den egna kristna 

tron. Ingen ska förföljas på grund av tro eller annan övertygelse. Ekumeniakyrkan idag 

arbetar för kvinnors rätt i en patriarkal struktur som finns i Kongo Kinshasa. Fattiga 

kvinnor är fortfarande en utsatt grupp. 

 

När Ekumeniakyrkan överför sin syn på rättvisa i en kultur med en 

kolonialbakgrund och en annan kultur än den västerländska kan många motsättningar 

uppstå. De oroligheter som finns i Kongo idag är påhejade av kristna präster som talar 



 

37 

 

mot regimen med konflikter som följd. Valåret 2018 har hittills varit oroligt i Kongo. 

Katolska kyrkan har under slutet av 2017 och början av 2018 protesterat mot regimen 

genom fredliga demonstrationer. Dessa demonstrationer har mötts av militärens vapen, 

kvinnor och barn som har varit närvarande i demonstrationer har beskjutits. Nu har den 

katolska kyrkan tillsamman med andra kyrkor beslutat sig för att ändra strategi och 

uppmanar i stället ungdomar att rösta. Att rösta och fullt ut utöva sitt medborgarskap är 

en viktig punkt i Behabibs rättviseteori. Hon menar att det offentliga samtalet har en stor 

betydelse och samtalet ska främst fokusera på kvinnorna. Dem kristna kyrkorna 

uppmanar till att rösta men inte att det offentliga samtalet kan fortsätta om dem orättvisor 

som finns i landet. Behabib skriver att ett så kallat “utvidgat tänkande” måste användas 

för att nå jämlikhet i samhället. Därför måste man alltid tänka att varje person är i sin 

kontext i samhället och att man alltid måste sätta sig in i andra människors tänkande. Det 

innebär att total enighet aldrig kan uppnås. 

 

 När prästerna uppmanar unga att sluta demonstrera och istället gå och rösta 

är det en liknande väg som Behabib talar om. Demonstrationer skapar onödiga konflikter 

men att gå och rösta gör att man kan får möjlighet att framföra sina åsikter via 

demokratiska vägar. På det viset respekterar hen också att motståndarsidan i detta fall vill 

behålla makten men hen kan rösta på det parti som kanske mer stämmer överens med sin 

egen uppfattning. Dialogen blir mer dämpad och folket har en möjlighet att få igenom sin 

vilja utan onödigt blodspillan. Därmed utövar befolkningen sitt medborgarskap liknande 

dem i västerländska demokratier. 

 

Ekumeniakyrkans mission i Kongo ger många barn och ungdomar 

möjligheten att välja hur deras liv ska se ut. De får stöd och utbildning som är en bra väg 

för arbetet och frihet. Många flickor behöver inte giftas bort för att bli försörjda utan kan 

lära sig ett yrke som gör att de tjänar egna pengar. Ekumeniakyrkan arbetar för alla 

människors lika värde något som funnits historiskt men som ändrades under 

kolonialtiden.  

 

Amartya Sen skriver i sin bok The Idea of Justice om teorin om rättvisa. 

Författaren frågar sig om det behövs en teori om rättvisa. Kan inte bara känslan för rätt 

och fel hjälpa oss att utföra de rätta handlingarna? Men rättvisa är dubbelbottnad och 

svårtolkad. ”Freedom to choose gives us the opportunity to decide what we should do, 
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but with that opportunity comes the responsibility for what we do-to the extern that they 

are chosen actions” (Sen, 2009, s. 19).  

 

Fullständig rättvisa uppvägs inte med att slaveriet upplöstes, ett exempel på 

det är i USA och det så kallade amerikanska civila kriget där slaveriet togs bort. Trots 

avskaffandet av slaveriet fanns det kvar en djupt rotad social orättvisa mot afroamerikaner 

på grund av deras hudfärg och en allmän uppfattning om mörkhyades lägre intelligens 

och förmågor i jämförelse med den vita befolkningen. Amartya Sen frågar sig vilka 

internationella reformer behöver vi för att ändra världen så att den blir lite mindre orättvis. 

Rättvisan måste utvecklas inifrån (Sen 2009, s. 20-25). ” Importance of the presentation 

of manifest injustice in the world rather than seeing the perfectly just” (Sen, 2009,s. 21). 

Vi behöver realisera och fokusera på det perspektiv som också gör det lättare att förstå 

hur viktigt det är att manifestera orättvisa. Rättvisa som ämne är inte bara att få eller 

drömma om att få ett perfekt samhälle eller sociala arrangemang. Det handlar om att 

manifestera flera olika orättvisor (Sen 2009, s. 21). 

 

 

Genom att se och fokusera på de sociala orättvisorna som finns i ett 

samhälle kommer vi närmare rättvisa för alla. I mitt material om Ekumeniakyrkan ser jag 

att kyrkan arbetar mot sociala orättvisor. De sociala orättvisorna drabbar främst kvinnor 

i form av fattigdom, svält, våld och död. Kvinnor i Afrika har inte rätten till sin egen 

kropp och Ekumeniakyrkan arbetar för att förbättra kvinnornas liv genom att stödja 

kvinnorna på olika sätt. Dels genom utbildning för unga kvinnor, byggande av toaletter 

på skolor och en förbättrad sjukvård. Jag ser också i mitt material hur Ekumeniakyrkan 

fokuserar på sociala orättvisor istället för att deklarera rättvisa för alla. Kyrkan gör detta 

genom att stötta unga afrikanska kvinnor att tro och lita på sig själva. Lära kvinnorna att 

säga nej till gamla traditioner som är skadliga och ibland livshotande. Ekumeniakyrkans 

arbete mot missförhållanden för kvinnor anser jag gör dem till ett socialt företag utan krav 

på vinst. Vinsten är istället att kvinnor, gamla som unga behandlas som människor och 

inte som ägodelar. Kvinnors mänskliga rättigheter och särskilt rätten till jämlikhet finns i 

många av FN:s konventioner. Kvinnor ska inte få diskrimineras enligt kön och avsnitt 

3.4.4.1 i FN:s konvention avskaffar all slags diskriminering av kvinnor (1979). Det är 

cirka 190 stater i världen som är anslutna. Det innebär exempelvis att kvinnor ska 

säkerställas full utveckling och framsteg. Även “stelnande” könsroller ska avskaffas. 
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Rätten till anställning och lika lön, rätten till bra utbildning och kvinnor ska i förhållanden 

till män vara lika inför lagen. Kvinnor ska ha samma politiska rättigheter och båda parter 

ska ge samtycke till giftermål (Fischer,2017, s.32 -34). Kongo Kinshasa har varit med i 

FN sedan 1960 och Ekumenia kyrkan arbetar för mänskliga rättigheter i landet tydliggörs 

av deras arbete med utbildning av flickor och deras möjlighet att gå i skolan lika länge 

som pojkarna. 

 

Equmeniakyrkans samarbetspartner och övriga kristna kyrkor i Den 

Demokratiska Republiken av Kongo kämpar för att en rättvisa ska börja efterlevas i 

landet. Amartya Sen frågar sig om vi kan ta det västerländska moral- och etikbegreppen 

och föra över dem på andra kulturer utan problem. I Ekumeniakyrkans fall så vill kyrkan 

eftersträva och utbilda om de mänskliga rättigheterna; de ska genomsyra hela arbetet. I 

Den Demokratiska Republiken av Kongo finns en rad olika kristna församlingar men 

också en växande muslimsk rörelse. För Ekumeniakyrkan är missionen viktig och där 

ingår att kristna så många som möjligt och genom dopet likställa alla människor. När de 

möter de gamla traditionerna och kulturella uttryck och andra religioner kan kyrkans syn 

på rättvisa inte alltid direkt överföras på kongoleserna. Amartya Sen tar upp en viktig 

filosofisk fråga: Vad är rättvisa egentligen?  

 

Ekumeniakyrkan menar att rättvisa inbegriper alla människors lika värde 

och möjlighet till att själv välja vad hen vill göra. Friheten att välja är en mänsklig 

rättighet. Men det är också mycket svårt att som kvinna välja vad hennes liv ska innehålla 

i Afrika idag. Enligt min mening är Ekumeniakyrkans fokus på kvinnor helt rätt utifrån 

teorin att fokusera på de orättvisor som finns i det afrikanska samhället idag. Kongo har 

många missförhållanden och fattigdom med konflikter. Främst drabbas kvinnor av våldet. 

Om kvinnorna börjar behandlas människovärdigt kommer de sociala orättvisorna som 

finns i Kongo idag att minska. 

 

Ekumeniakyrkan har missionerat i Afrika sedan 1800-talet. När 

kolonialtiden var slut 1960 stannade Ekumeniakyrkan kvar i Kongoländerna. 

Samarbetspartner är andra kristna kyrkor i området. Ekumeniakyrkan har en klar policy 

för hur deras arbete ska genomsyras av arbetet för mänskliga rättigheter enligt FN och en 

hållbar utveckling enligt agenda 2030. Mcfague skriver att kristna teologer måste 

förändra sitt fokus från fattiga människor till miljöproblem och utifrån den nya linjen kan 
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kristna samfund skapa en förbättrad miljö levnadsförhållanden för fattiga människor. När 

dessa kristna samfund skapar nya visioner för hur vi ska leva på jorden kommer de bidra 

till en hållbar utveckling. Ekumeniakyrkan har styrt om sitt arbete och tar miljöproblem 

på fullt allvar. En tydlig miljöpolicy styr deras arbete och mission i Kongo Kinshas. 

Världens vagga finns i Afrika och det är viktigt att komma ihåg att förvalta vår jord på ett 

hållbart sätt.  

 

 

9.2 Better Globe Forestry och socialt företagande 
 

Better Globe Forestry i Kenya arbetar med att lösa de problem som bönderna ställs inför 

idag. Kenya har en utbredd jordbrukskultur, men industrialiseringen har inte kommit 

långt. Better Globe ger mikrolån till fattiga bönder som då kan börja odla träd istället för 

grödor som inte växer på utarmade jordar. Trädplanteringarna kräver också vattensystem 

som Better Globe hjälper bönderna att bygga. 

 

Yunus skriver att företagen måste ta sitt sociala ansvar. Ideella 

organisationer och politiker kan utöva påtryckningar på företagen så att de ändrar sin 

policy. Något som företagen måste göra enligt Yunus. Policyn måste ändras för 

arbetskraft, miljö, produktkvalitet, prissättning och handel. CSR (corporate social 

responsibility) fokuserar på företagsetik. Har man en stark CSR så vill inte företaget skada 

människor eller världen. Men mindre omvärderingar kan göras om det är nödvändigt för 

att gå med vinst. Har företaget ett starkt CSR vill göra gott för människorna och världen 

så länge det går att kombinera med vinst. Företaget kan då exempelvis arbeta för att 

utveckla miljö, miljövänliga produkter och tillverkningsmetoder och erbjuda anställda 

utbildning och sjukvårdsförmåner. Samt stödja initiativ som främjar öppenhet och rättvisa 

i statens regleringar. Ett företag med svag CSR dumpar avfall och mutar politiker. 

Metoden att värdera företag i CSR löser inte problemen menar Yunus eftersom CSR 

många gånger underordnas företagens vinstintressen. (Yunus, sid. 32 - 33). 

 

Better Globe skulle kunna beskrivas som ett företag med starkt CSR. De 

arbetar för att förbättra miljön med hjälp av trädplantering som stoppar ökenutbredningen 

samt binder koldioxid. Better Globe utbildar bönderna så att de ska lyckas med sina 

trädplanteringar men de driver också skolor för barn där de förutom att lära sig läsa, skriva 
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och räkna, får lära sig att korruption är förödande för samhällsutvecklingen. Företagets 

sociala ansvar innebär att företagsledaren har ett ansvar gentemot ägarna eller 

aktieinnehavarna som investerar på börsen. Unga ledare är mer upplysta om rådande 

situation med fattigdom och kvinnors rättigheter. Dessa unga ledare tar därför med sig 

CSR till en bärande del i sin affärsfilosofi. En god profit och företagsetik sammanfaller 

ytterst sällan. Kapitalismen är en struktur som inte är fullt utvecklad. ”Vi övertygas om 

teorin att sträva efter vinst är det bästa sättet att göra människosläktet lyckligt” ( Yunus, 

2008 s. 35).  

 

Better Globe ger sina sparkunder omkring 15 procent i vinst, vilket är ett 

nytt sätt att spara. Detta sparande tycker jag är en intressant utveckling av Yunus 

utarbetade affärsföretagsamhet. Vanliga banker idag arbetar enligt kapitalismens 

vinstintressen. ”Världen idag är så betagen av kapitalismens framgångar att den inte vågar 

tvivla på systemets underliggande ekonomiska teori” (Yunus, 2008, s. 35).  

 

Det som händer under kapitalismen är följande: ”Istället för att låta teorin 

speglar verkligheten tvingar vi verkligheten att spegla teorin” (Yunus, 2008, s. 35). Den 

dominerande teorin om fria marknaden bygger på antagandet att man bidrar till samhället 

och världen på bästa sätt genom att bara fokusera på att förse sig så mycket som möjligt. 

Yunus betonar ett nytt sätt för företagen att etiskt arbeta och ändå gå med vinst. Han 

skriver att den konventionella affärsteorin utgår från den endimensionella människosynen 

där företagsledaren spelar rollen av entreprenör som ska maximera vinsten. Socialt 

företagande i Yunus anda är att uppnå samhälleliga mål, inte enbart öka vinsten. Företaget 

får gå med vinst men att investerarna inte tar ut något kapital ur vinst under en viss 

tidsperiod. Socialt företagande har ett högre syfte än vinst och har en potential att förändra 

världen anser Yunus (Yunus, 2008, s. 35 - 40). 

 

Better Globe är ett företag med en vilja att arbeta etiskt och ändå gå med 

vinst. När träden odlas och växer så är det tre olika sorters träd som odlas. En del av träden 

ger inkomst som virke och växer längre. Andra trädplanteringar är fruktträd som snabbt 

ger inkomster på sin fruktskörd. På det viset skapar Better Globe nya mål för Kenya där 

syftet är annat än enbart maximal vinst. Om deras arbete i Kenya lyckas anser jag att de 

har en potential att förändra världen. 

 



 

42 

 

Socialt företagande är ingen välgörenhetsorganisation utan en 

näringsverksamhet med sociala mål där utfallet ska täcka utgifterna. Välgörenhet måste 

hela tiden dra in pengar och utgifterna täcks inte av inkomsterna. Socialt företagande drivs 

som traditionellt med ledarprincip och vinstmaximerande verksamhet och strävar efter att 

gå jämnt upp eller lite vinst. Men ett socialt företag fokuserar på samhällsnyttiga 

produkter och tjänster. Social företagsamhet kan exempelvis vara ett företag som 

producerar näringsrika livsmedel till lågt pris som inte använder reklam för att saluföra 

sig. Paketeringen är också enkelt men det låga priset gör att livsmedlet köps och företaget 

går jämnt upp eller med liten vinst. Andra sociala företag kan vara sjukvårdsförsäkringar, 

förnybar energi och sälja den, återvinna sopor, rena avloppsvatten och hantera annat 

avfall. Alltsammans genererar försäljningsintäkter och gynnar fattiga och samhället i 

stort. Det sociala företagets vinst stannar inom företaget. Ägarna har rätt att få tillbaka 

sina investeringar. Ett socialt företag ägs ofta av staten eller en välgörenhetsorganisation. 

Lönsamheten är dock viktigt för det sociala företaget. Om pengar skänks till ett socialt 

företagande en gång kan de bli självbärande och växer på egen hand. Då skapar det sociala 

företaget samhällsnytta och stimulerande möjligheter för företagsledaren. Yunus föreslår 

alternativ börsmarknad s.k. sociala börsen, där socialt företag noteras i närvaron av en 

offentlig marknad. Handeln med aktier i sociala företag har många fördelar och skapar 

likviditet. Det blir enkelt för aktieägarna att gå in i och ut ur sociala investeringar (Yunus, 

2008, s. 40-44). 

 

Better Globe är ett socialt företag som satsar på miljön genom 

skogsplantering. Den skog som bönderna planterar ger dem möjligheten att använda sin 

jordbruksmark till något som växer och stoppar ökenspridningen. Jordbruksmarken i 

Kenya är mycket utarmad och grödorna växer dåligt. Den sociala aspekten är att Kenyas 

fattiga bönder får möjligheten att lära sig odla träd och ordna bevattningssystem. Detta 

gör att bönderna kommer i arbete igen och börjar tjäna pengar på plantor och plant-

sättning. Inom några år har en del av träden vuxit upp och ger rika skördar som kan säljas. 

Skog för avverkning tar längre tid men ger också en trygghet för framtiden.  

 

Better Globes affärsidé är att investerare ska investera i företaget genom att 

köpa träd eller donationspaket. Försäljningen av träd och donationspaket ger kapital som 

Better Globe använder till att ge mikrolån. När bondens företag är igång betalas lånet 

tillbaka och de kan sälja direkt till investerare och på så sätt odla mer plantor, plantera 
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träd och driva sitt jordbruk som ett skogsjordbruk. Better Globe blir då självbärande och 

investerare kan få tillbaka sina pengar och dessutom tjäna ca 15 procent över en längre 

tid. Yunus föreslog en alternativ social börsmarknad men Better Globe lockar investerare 

med att spara pengar i deras företag och efter några år öka sitt sparande med 15 procent. 

Detta är ett alternativ till att spara på vanlig bank men inte lika förtjänstfullt som att köpa 

aktier. Därför finns en viss risk att gå in i Better Globe och den är inte lätt att gå ut. Better 

Globe gör samhällsnytta eftersom pengarna som investeras i företaget blir självbärande 

och dessutom driver Better Globe skolor som ger fattiga bönders barn möjlighet att gå i 

skolan istället för att arbeta på åkern. Däremot stannar inte vinsten inom företaget 

eftersom en viss del går tillbaka till investerarna. Better Globe fokuserar på 

samhällsnyttan genom att minska fattigdomen. Denna fokusering ger också en 

psykologisk och emotionell, kanske till och med en andlig tillfredställelse hos investerare.  

 

 

9.3 Mikrolån fördelar och nackdelar 
 

Den kooperativa rörelsen var en reaktion mot hur rovgiriga bolagsägare exploaterade de 

fattiga. I framtiden ser Yunus företagen som vill starta egna sociala företag. De kan också 

bilda stiftelser. Kanske kommer enligt Yunus enskilda framgångsrika entreprenörer som 

varit framgångsrika i den vinstmaximerande bolags världen prova att använda sin 

kreativitet, talang, ledarförmåga genom att bilda och driva ett socialt företag. Stater skulle 

kunna i framtiden skapa utvecklingsfonder som stödjer och uppmuntrar till socialt 

företagande. Förmögna pensionärer kan se sociala fördelar som lockande i 

investeringsbiten. Unga människor med examen från universitetet eller handelshögskolor 

kan välja socialt fördelande på grund av ungdomlig idealism (Yunus, 2008, s. 53 - 57).  

              

      Better Globe är inte som en kooperativ rörelse. Tvärtom så arbetar de hela tiden för 

att minska fattigdomen i Kenya. Deras arbete präglas av duktiga entreprenörer i fattiga 

bönders skepnad som kämpar för att skapa ett växande skogsjordbruk ( Yunus, 2008 

,s.57). 

 

Mikrolånsrevolutionen startades av Mohammad Yunus när han grundade 

Grameen bank för fattiga människor som behövde låna pengar men inte sågs kreditvärdig. 

Better Globe har ett liknande system som Grameen bank där fattiga bönder kan låna 
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pengar och starta upp sin egen verksamhet. Med hårt arbete betalas lånen tillbaka med 

ränta och familjerna på landsbygden i Kenya får möjlighet att försörja sig själva på sitt 

skogsjordbruk. Inom Better Globes verksamhet finns många kvinnor som arbetar med 

skogsjordbruk och har lånat pengar till sin verksamhet. Better Globes affärside är att sälja 

träd och donationspaket i Kenya som skapar arbetstillfällen för fattiga jordbrukare. Men 

Better Globe ger också någonting tillbaka till sina investerare i form av en mindre vinst 

på sparade pengar. Grameen banks har fyra principer som styr företaget och de är 

disciplin, sammanhållning, mod och hårt arbete. Grameen Banks omstrukturerades efter 

en miljökatastrof när Bangladesh blev översvämmad. Grameen bank tillhör den typen av 

företag som inte har vinst maximerande mikrolånsprogram där hög ränta drar in stora 

vinster till ägarna. Problem finns med att finansera mikrolån. Många länder har 

restriktioner mot att ta emot insättningar trots 98 procents återbetalning så stöds inte 

mikrofinansinstitutionerna på grund av olika lagar som gör att finansiärer inte kan sätta 

in pengarna. Nu är Grameen Banks beroende av donationer. När en ny filial ska bildas så 

skickas blivande ledare dit för att öppna filialen. Börja samla in pengar, låna ut pengar till 

fattiga och försöka att gå runt under ett år. Internationella bistånd är ca 50 miljarder men 

mindre en 1 procent går till mikrolånen. Yunus har som förslag att 2,5 miljarder skulle 

användas till grossist fonder exempelvis Kina, Indien, Nigeria, Filipinerna finns 

grossistfonder för mikrolån i olika delar av landet. I länder som exempelvis central 

Amerika kan fler olika länder använda samma mikrofinanslånsfond ( Yunus, 2008, s. 76 

- 88). 

 

 Denna problematik med insättning av pengar har inte Better Globe 

eftersom investeraren köper träd eller donationspaket och kommer då runt eventuella 

lagar som finansinstitutionen har men för Better Globe kanske tanken om en grossistfond 

inom företaget vore bra så att den kan driva den makrofinansiella delen av företaget. Men 

företagets grundtanke är att verksamheten inte ska fungera via bidrag utan att investerare 

sparar eller köper träd och donationspaket via Better Globe. 

 

Finns de några nackdelar för mikrolån? Enligt kritiker till 

mikrolånsprogrammen finns det sådana. Det kan exempelvis vara svårigheter att betala 

tillbaka. En av kritikerna är Johanna Hietalahti, författaren till en färsk avhandling Trade-

offs rights and responsibilities in the business of microcredit: A case study from South 

Africa. I avhandlingen intervjuar hon kvinnor som har haft svårt att betala tillbaka 
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mikrolån och tvingats ta nya mikrolån för att betala igen gamla. Hietalahti varnar för en 

övertro på mikrokredit (Hämtat 181005 från http://www.forummag.fi/avhandling-

mikrolan-ar-ingen-mirakelmedicin/ ).  När jag tittar på mitt material om Kenya och Better 

Globes verksamhet i landet finner jag att det finns mycket lite berättelser från låntagare 

och skogsbönder inom Better Globe. Det redogörs inte heller om exempelvis låntagare 

har svårt att betala tillbaka sina mikrolån. Det finns inte redovisat hur mycket sparande 

som finns i företaget eller om det sparande som finns i verkligheten har gått med vinst. 

 

Hietalahti anser att vardags politiken ska analyseras utifrån mikrokrediter 

och den socio-politiska arenan. Författaren stöder sin teori på Pierre Bourdieu. Genom 

intervjuer, samtal och deltagande observationer har Hietalahti fått en insyn i hur 

mikrokredit och socialt kapital erbjuder nya vanor där olika aktörer inom mikrokredit 

agerar och deras interaktion och samarbete med varandra: de dolda stegen där spelet om 

mikrokredit spelas bli synligt. Eftersom det är främst kvinnor som studeras så kommer 

inte alla fattiga med i studien om Sydafrikas dagliga liv. Oron om återbetalning av lån 

finns där, den egna affärsverksamheten gav kvinnorna olika grader av stress inom 

mikrokreditprogrammet. Inom mikrokreditprogrammet kom det upp klagomål om 

kvinnornas bristande solidaritet med varandra. Det fanns svårigheter att betala tillbaka; 

tanken om solidaritet skapade stränga regler och olika intressenter. Strukturella 

förhållanden av fattigdom och marginaliserandet av kvinnor placerade kvinnorna i tävling 

mot varandra över små resurser på en mättad marknad. För Bordieu betyder socialt kapital 

både kropp och form av sociala nätverk och fattigdom inom nätverket.  

 

Engström kritiserar mikrolånsverksamheten ur ett annat perspektiv. Han 

menar att mikrolånen förlänger fattigdomen i utvecklingsländerna. Små självverksamma 

företag växer aldrig och hävdar att alla biståndsexperter anser att små och medelstora 

företag måste växa. Det lilla företaget anställer sällan människor och arbetslöshet är en 

stor orsak till extrem fattigdom. Den enskilde låntagaren spenderar pengarna på eget 

husbygge och utbildning. Det gör att företaget aldrig växer. Att istället finansierar större 

företag ger mer effekt. I exempelvis Afrika är små och medelstora företag för få. Något 

som kallas för “the missing middle”.För dem som startar små företag finns inte insikten 

om att  det behövs ekonomisk kunskap. Globalt anser världsbanken at det behövs sex 

hundra miljoner jobb under de närmaste 15 åren. Dessa jobb tillkommer inte via företag 

som tagit mikrolån. Dessa små företag växer sällan eller aldrig. Engström anser också att 

http://www.forummag.fi/avhandling-mikrolan-ar-ingen-mirakelmedicin/
http://www.forummag.fi/avhandling-mikrolan-ar-ingen-mirakelmedicin/
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korruptionen är mycket utbredd i utvecklingsländerna. För att undvika det ska juridiska 

system säkras och kontrakt hållas.  

 

 

9.4 Globalt 
 

”Från en fond som baseras i ett land i tredje världen kostar ett lån till en mycket fattig 

kvinna i en av landets byar en bråkdel av vad det skulle ha kostat att erbjuda lånet från en 

fond i Europa eller Nordamerika” (Yunus, 2008, s. 89). Ett av problemen i världen idag 

är att västvärlden lånar ut pengar till kreditvärdiga utan krav att lånen ska återbetalas. G8 

mötet i Heiligendamn i Tyskland i juni 2007 beslöt att skapa en storfond för 

mikrofinansinstitutioner i Afrika: Africa Microfinance Fund (AMF). Framgången beror 

på hur fonden strukturers och Yunus hoppas på att AMF blir en oberoende fond med 

uppdrag att bidra med finansiering till en eller flera mikrofinans fonder i varje land i 

Afrika samt att noggrant utbilda personerna som erbjuder finansiering. Om AMF blir 

välskött, skriver Yunus, skulle fonden spela en viktig roll för att blåsa liv i 

mikrofinansverksamheten i Afrika. Yunus anser att Afrika är den kontinenten som för 

närvarande har största behovet av en ekonomisk injektion som mikrolån kan medföra 

(Yunus, 2008, s. 88 - 90). 

 

Better Globe skriver som slogan att företaget kan spara pengar på ett etiskt 

hållbart och långsiktigt sätt i skog. Några samarbetspartner har företaget inte utan är ett 

Kenyanskt skogsbolag med utländska investerare. AMF finns i Kenya men har inte hjälpt 

Better Globe. AMF i Kenya har bildat skolor där ungdomar utbildar sig till att bli ledare 

för mikrolånsbanker (Hämtat 2018-05-07 från https://www.betterglobemedia.com/). 

 

Traditionella banker, menar Yunus, kan ha mikrolånsprogram om de har 

utbildad personal, utarbetad metodik och en ledningsstruktur som kan gå hand i hand med 

programmet. Bästa sättet är om bankerna bildar dotterföretag för mikrolån som drivs 

enligt den sociala affärsverksamhetens principer och vars ledning är bankanställd. För att 

få kredit är förutsättningarna att pengarna är grunden till utveckling i fattiga länder. 

Många kritiker anser att mikrolånet inte ensam kan lösa fattigdomen och det håller Yunus 

med om, men mikrolån kan vara en social grund för andra sorters fattigdomsbekämpande 

https://www.betterglobemedia.com/
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program. Fattigdom är ett mångdimensionerat fenomen anser Yunus ( Yunus 2008, 

sidorna 90 - 91). 

 

Better Globes lösning för fattigdom är att låta bönderna själva lära sig odla 

trädplantor istället för grödor på sina marker. Bönderna får utbildning i hur man driver en 

trädplantage och stöd på vägen genom kostnadsfria råd om bevattning och annat. Tillviss 

del byggs böndernas inkomst i en början på mikrolån men senare drivs skogjordbruket 

sig själv. Bönderna blir ledare över sitt eget skogsjordbruks företag. Här ser jag att Better 

Globe har anammat mikrolåns teori som Yunus utvecklade.  

 

Yunus stödjer sin forskning på bland annat Ghandi och berättar om Ghandi 

med en spinnrock. Ghandi såg också att självförsörjning var vägen ur fattigdom och en 

början på att alla ska dela på jordens resurser. Självförsörjning är en ekonomisk 

nödvändighet. Spinnrocken är en symbol för Indiens stolta kulturarv. Grameen banks har 

också stöttat utbildning det tillhör Grameens banks sociala filosofi, startade av många 

kvinnliga låntagare som var analfabeter. Yunus menar att socialt företagande är den 

pusselbit som saknas i det kapitalistiska systemet. Yunus tror att sociala affärer har en 

potential att ta upp kampen mot fattigdomen till en ny nivå. Han frågar sig också hur 

sociala affärer kan göras effektiva i kampen mot fattigdom, överbryggandet av den 

digitala klyftan och för att lösa klimatkrisen (Yunus,2005, sid 99 - 121). 

 

10. Slutsatser, vad göra? 
 

För Kenyas del är vägen ur fattigdom för vissa också vägen till en mer hållbar värld för 

oss alla. I Kenya är några få extremt rika och äger mycket land. De fattiga är mycket 

fattiga. Om Kenya som land skulle kunna reda ut sina inre konflikter och gemensamt 

arbeta för ett mer demokratiskt land där fler har arbete så skulle hela östra Afrika blomstra 

upp. Kenya är ett jordbruksland som nu hotas av ökenspridning. Bästa sättet att stoppa 

det är som Better Globe gör: odla träd, låta fattiga bönder starta trädplantage och driva 

sin egen rörelse. Vägen ur fattigdom för Kenyas fattiga del av befolkning kan Better 

Globe vara en lösning på de interna konflikterna som finns och som kommer tillslut att 

minska vilket gör att landet kan börja växa. Orättvisor som stora skillnader mellan fattiga 

och rika är en grogrund för inbördes konflikter och krig vilket syns över hela vår värld 

idag anser jag. 
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Fattiga har ansetts som en belastning av politiker och makthavare men när 

man börjar se till fattigas kreativa förmågor börjar vi kunna bekämpa fattigdomen på 

riktigt. Fattiga kan redan mycket. Yunus menar att man inte ska slösa tid på att lära dem 

läsa och skriva i första hand. Lån blir möjlighet till att arbeta sig upp själva. Tro på 

individen innebär, menar Yunus, steg mot hållbart samhälle. Välgörenhet kan vara bra 

vid katastrofer, skriver han, men inte på långsikt. Gåvor kan också uppmana till 

korruption och skapar en ensidig maktrelation. Det kan bli så att hjälppengar doneras för 

att hjälpa fattiga men gör att tjänstemännen som leder distributionen av fria varor och 

tjänster ofta skor sig själva eller ger bort till sina vänner. De som tar emot välgörenhet 

blir tiggare istället för att medge sina rättigheter. De fattiga tar inte makt över sin ekonomi 

utan de har hyresvärdar eller dåligt betalande företag som de arbetar hos (Yunus, 2008, s. 

119 - 131). 

 

Better Globe har också uppmärksammat att den fattiga bonden besitter 

kunskaper och företagsamhet även om de inte alltid kan läsa och skriva. Företaget arbetar 

för att de snabbt ska bli självständiga och bygga upp sitt eget entreprenörskap. Utbildning 

och skola sker för barn och ungdomar i första hand. Där kan framtiden byggas och ett 

nytt Kenya skapas där gamla traditioner inte ska befästa korruption utan se att korruption 

leder bara till dåliga val. 

 

Social verksamhet måste kunna konkurrera med ett traditionellt 

vinstmaximerande bolag. Yunus diskuterar vem som skulle kunna investera i ett socialt 

företagande och att det ger möjlighet att använda pengarna i framtiden. Mikrolån kan vara 

en attraktiv social affärsverksamhet med bäring mot sjukvård, IT, förnybar energi, 

miljövård och näringsrik kost. Stiftelser skulle kunna vara en väg att finansiera socialt 

företagande, skriver Yunus.  IT kan öppna för att fattiga får del av e-handel och slipper 

medlarna. Mikrolån och IT kan ge fattiga människor kontroll över sitt liv och särskilt 

fattiga kvinnor. Bekämpa fattigdomen innebär att ge fattiga kvinnor värdighet och 

självständighet. IT eller internet skriver Yunus är på 80 procent engelska och ett handfull 

andra språk, många fattiga behärskar inte dessa språk ( Yunus 2008, s.182 - 200). För 

Kenya som har ett svajigt internet är IT ändå på gång i stora delar av landet. För 

befolkningen i Kenya är inte engelskan något hinder eftersom engelska är det största 

språket i Kenya. Better Globe använder sig mycket av internet i sin marknadsföring, 
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exempelvis Bolmeson får ibland betalt för sina artiklar om Better Globe av Better Globe 

Forestry. 

 

Det finns en del kritik mot hemsidor från olika företag. Kritiken går ut på 

att företag vill upprätta en bild av arbete för hållbar utveckling men i själva verket görs 

inte mycket. De affärer eller företag som har tydlig struktur och hållbarhetstanke 

beskriver dessa på sina hemsidor och gör det för att inte mista sina kunder. Men företagen 

säger ofta ett men gör ett annat (Ax & Kullven, 2015, s. 1 - 23). 

 

 Att miljö och hållbarhetstänkande har blivit ”inne” gör att alla företag vill 

visa sina miljömål och arbete mot en hållbar utveckling. Kända företag beskriver på sina 

hemsidor, banker likaså, överlag i samhället idag pratas det mycket om hållbarhet och 

miljön. Better Globe har via sin hemsida berättat om vad de gör och hur bra arbetet går. 

Till sitt stöd har de exempelvis personer som Bolmeson som engagerar sig lite mer och 

berättar på sin blogg om hur arbetet i Kenya går framåt. Första resan beskriver han att allt 

var i startgroparna men nu när han åker till Kenya ser han hur arbetet vuxit fram och hur 

misslyckande blivit lärdomar som gör att verksamheten växer sig starkare. Better Globes 

hemsida och Jan Bolmesons hemsida påminner lite om hur olika företag berättar om sina 

miljömål och om hur hållbarhetstänkande genomsyrar organisationen. En kritik som jag 

reflekterar över och har i åtanke när jag läser mitt material. Better Globe vill gärna framstå 

som ett etiskt sparande för en hållbar miljö, de vill också att sparade pengar ska ge en 

liten vinst. Yunus betonar att det sociala företaget aldrig går med vinst. Ett socialt företag 

bär upp sig själv. 

 

Better Globe är ett bolag som lockar västerlänningar att spara sina pengar 

på ett etiskt och hållbart sätt genom trädplantering i Kenya. Better Globe har också startat 

upp banker som lånar ut mikrolån till fattiga bönder och fattiga kvinnor. Dessutom satsar 

de på att utbilda ungdomar i ärlighet och integritet för att bekämpa den korruption som 

också finns i Kenya. I Kenya finns några få rika personer som äger mycket mark. 1960 

kom Jomo Kenyatta till makten och därefter följde en lång period av korruption och 

valfusk vid de demokratiska valen än idag. Kenya är ett utpräglat jordbruksland och 

industrialiseringen har inte fungerat bra här. Därför har den som äger mycket mark större 

chans att komma till makten och bli kvar vid makten. Kenya säger sig vara en demokrati 
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med val. Tyvärr finns alltid mycket valfusk med på dessa demokratiska val och 

korruptionen i landet bara forsätter.  

 

Muhammad Yunus menar att alla företag måste ta sitt sociala ansvar. 

Dagens vinstmaximerande företag måste ändras till sociala företag som har schyssta 

arbetsvillkor med produktkvalitet, lämplig prissättning och rättvis handel. Världen idag 

är uppslukad av kapitalismens framgångar att ingen verkar tvivla på den underliggande 

teorin. Människans lycka mäts i dagens samhälle hur mycket pengar hen har att köpa för. 

Produkter utan reell betydelse får ett ökat värde för att konsumenterna tror de behöver 

den för att bli lycklig. Ett socialt företag menar Yunus har ett högre syfte än vinst. Det 

social företagsamheten är ingen välgörenhetsorganisation utan strävar efter att gå runt och 

eventuellt få en mindre vinst. Sociala företag producerar exempelvis näringsrik kost till 

bra pris eller miljöförbättrande åtgärder. Better Globe infriar de flesta kriterierna för ett 

socialt företag eftersom de arbetar mot en social hållbar utveckling i Kenya med hjälp av 

trädplanteringar som ger både en social hållbar utveckling lokalt i Kenya men skogen 

inverkar också positivt på miljön globalt. 

 

 Better Globe tror på att fattiga är goda entreprenörer och utbildar dem till 

en viss del men också uppmuntrar deras egna entreprenörskap. Socialt företagande 

fokuserar alltid på samhällsnytta och minskar fattigdom. Better Globes insats i Kenya har 

möjligheten att utrota fattigdomen lokalt. Eftersom dålig jordbruksmark få en ny 

betydelse, skapar många arbetstillfällen och inkomster till bönderna samtidigt som det 

hindrar öknen att brer ut sig. Better Globes bidrag till social hållbarhet och 

fattigdomsbekämpning är att fattiga bönder ges möjlighet att kunna överleva och bygga 

upp sitt skogsjordbruk och därmed komma ur fattigdomen.  

 

 

Ekumeniakyrkans bidrag till social hållbarhet och fattigdomsbekämpning i 

Kongo-Kinshasa är att hjälpa till med att upprätthålla god sjukvård. De arbetar också i 

skolorna med undervisningen och att förbättra miljön i skolorna. Ekumeniakyrkan lägger 

stor vikt på att arbeta för flickorna ska stanna kvar i skolan, slippa bli könsstympade och 

bortgifta i tidig ålder. Kyrkan arbetar för att flickor och unga kvinnor ska kunna utbilda 

sig och skaffa sig ett yrke. De blir inte beroende av en man som försörjer dem. Att utbilda 

barnen i deras lika värde och vilka rättigheter barnen har är ett betydelsefullt arbete mot 
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en social hållbar utveckling. Jag ser i mitt material att Ekumeniakyrkans arbete för unga 

flickor att få fortsätta gå i skolan är rätt väg att gå. Utbildning är ett steg närmare frihet 

tycker jag. Om du har en utbildning, har du möjligheten att välja vad du ska göra med ditt 

liv. Friheten att välja vad hen ska göra anser jag är en pusselbit för mental hälsa. Om 

människor mår bra, är mätta, kan styra över sitt liv kommer konflikter att minska och 

fattigdom bekämpas. För att ta oss ur fattigdom behöver vi omfördela våra resurser men 

också tillsammans arbeta mot alla människor lika värde och frihet att välja vad hen vill 

göra. Fattigdom och svält är orsak till många konflikter och både Better Globe som är ett 

socialt företag och Ekumeniakyrkan arbetar för en social hållbar utveckling behövs. Både 

Better Globe och Equmeniakyrkan arbetar för social hållbarhet både lokalt och globalt. 

 

Socialt företagande där fokus från vinstmaximerande företag till ett socialt 

företag som går runt och ger en liten vinst, är en av vägar för oss att gå för att kunna klara 

av de globala målen och exempelvis utrota fattigdom. Fattigdom orsakar många 

konflikter idag och vi behöver omfördela våra resurser. En mer jämlik värld behöver 

utvecklas där man och kvinna är jämbördiga. Där alla kan välja efter sin egen fria vilja. 

Vi behöver enas om vad som är rättvisa och inte direkt klistra in vår västerländska syn på 

rättvisa och rättigheter i främmande kulturer. För att skapa en social hållbar utveckling i 

världen idag behöver vi tänka om när det gäller vad vi producerar. Better Globe i Kenya 

visar oss hur vi kan börja odla träd och bygga vattensystem så att utarmad jord som inte 

går att odla grödor på. Värdelös mark kommer då till användning igen. Träden hjälper till 

lokalt mot ökenspridningen och globalt till växthuseffekten. Träd har stor betydelse på 

vår jord. Jag ser att Better Globe har möjligheten att bidra till en hållbar utveckling i 

Kenya. Företaget är ett mindre företag som har kapaciteten att anställa fler människor på 

exempelvis trädplanteringar och många kvinnor har fått möjlighet att arbeta där. Om 

företaget utvecklar sig mer kanske fler människor kommer i arbete. 

 

 

För att en social hållbar värld ska kunna utvecklas behöver vi omvärdera 

dagens kapitalistiska värld där några få har stora rikedomar men den stora massan är 

fattig. Att omfördela resurserna måste ske för att kunna förbättra miljön, livskvaliteten 

och medmänskligheten i världen. Att jämna ut ojämlikheter och sträva mot likheter är en 

av vägarna till en social hållbar utveckling. Jag ser i mitt material att Ekumenikyrkan kan 

med sitt arbete bidra till en hållbar utveckling. De arbetar hela tiden för ett jämställdare 
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samhälle i Kongo Kinshasa lokalt men också globalt. Ekumenikyrkan har omarbetat sin 

mission till att vara en mission där miljöproblem och hållbar utveckling står i focus. 

 

 

Mikrolån kan vara en möjlighet för fattiga att komma igång och skapa sig 

sitt eget arbete.  Mikrolån har visat sig lyckat för kvinnor att ta eftersom runt om i världen 

har ofta kvinnan det största ansvaret för hushållet och att familjen överlever. Om 

kvinnorna kan arbeta och familjen överleva på deras arbete har barnen större möjlighet 

att gå i skolan istället för att arbeta hemma. För att omstrukturera gamla traditioner och 

värderingar är skolan viktig för barn och ungdomar. I skolan har de möjligheten att lära 

sig till ett yrke som de själva valt. Chansen till hälsa och glädje till livet blir större om 

människan kan göra fria val och därmed förebyggs konflikter på grund av sociala 

orättvisor. Barn och ungdomar från olika världsdelar kan tillsammans skapa en bättre 

värld där fokus på social hållbar utveckling utformas. Mikrolåns för och nackdelar har 

diskuterats men dagens banksystem där om man är kreditvärdig berättigar personen till 

ett lån som kanske aldrig betalas tillbaka fungerar inte. Är hen fattig kan hen aldrig 

komma ur sin fattigdom med det traditionella banksystemet. Att omfördela resurser ser 

jag som en mer betydelsefull handling för att skapa en social global hållbar utveckling. 

 

Världsbanken har sagt att minst 600 miljoner fler jobb måste komma till för 

att den extrema fattigdomen ska sluta. Engström mena att små företag med mikrolån som  

grumd sällan växer och ger mer jobb. Tanken att den enskilda människan kan bli en 

entreprenör är en föråldrad syn på fattiga. Ofta har de inte den ekonomiska kunskapen för 

att driva ett företag, de vill bara få ett jobb. Engström menar att biståndspengarna skulle 

användas till små och medelstora företag som då har möjlighet att anställa fler arbetare. 

Fattiga får då jobb med riktig lön och kan börja konsumera mer saker och på så sätt få 

upp landets ekonomi. I det västerländska konsumtionssamhället har konsumtionen gjort 

att vi förorenar vår natur och många arbetar under dåliga förutsättningar. Tydliga krav på 

hållbara mål för produktionen och struktur i företaget är medel som kan användas för att 

stoppa detta. Socialt företagande innebär att ta sitt ansvar som företager att miljö och 

schyssta arbetsförhållanden råder.Hielathi påpekar också att kvinnorna i många fall har 

svårt att betala igen sina mikrolån och tvingas ta nya. Då kan biståndspengar till små och 

medelstora företag vara en bättre väg att gå än via mikrolån. 
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Vägarna till social hållbar utveckling är flera och i denna uppsats har jag 

studerat två olika vägar mot en social hållbar utveckling lokalt och globalt. I dagens värld 

finns några som är mycket rika. Ekonomiska intressen styr över den globala utvecklingen. 

FN arbetar med miljömål och kriterier för hur vi måste göra. Men FN länderna följer inte 

sina egna beslut. Om jag ser ut över världen idag finns där en motivation till bättring som 

grusas sönder av enskild människors personliga vinster. Kapital och pengar styr över 

människor liv och drabbar dem som inte har pengar mest. En omfördelning av resurser 

innebär att alla måste dela med sig av sina ekonomiska fördelar. Det finns inte absolut 

rättvisa menar Amartya Sen. I stället för att ägna oss åt teoretiska konstruktioner av 

rättvisbegreppet behöver vi enas om vad som är orättvist. Ser vi orättvisorna kan vi 

förändra dem. Som det ser ut nu kan livsvillkoren för oss alla kraftigt försämras eftersom 

inga pengar i världen kan hjälpa mot översvämningar, ökenspridning och andra 

miljömässiga hot som beror på miljöförstöring som konsumentsamhället har bidragit till. 

Att utveckla produkter till rimligt pris som är bra miljömässigt är en väg att gå. 

 

Ekumeniakyrkans arbete i Kongo och i Afrika samt i övriga världen är små 

tecken på människors förmåga att hjälpa andra utan personlig vinst. Eller snarare en vinst 

på det mentala planet. Kvinnor och barn i världen idag utsätts för stora orättvisor över 

hela världen. Ibland säger vi att vi måste kunna tolerera kulturella skillnader men jag 

tycker också att vissa kulturella seder som drabbar speciellt kvinnor och risker deras liv 

är inget att acceptera. Kulturer har genom historien utvecklas och kan även idag utvecklas 

till det bättre. Om halva jordens befolkning inte får bestämma över sig själva, vad som 

händer med deras kropp och hur deras liv ska levas finns det ingen anledning att behålla 

dessa kulturer. Ekumeniakyrkan har utbildat många flickor och unga kvinnor och sakta 

sker en förändring. Denna förändring behöver skyndas på och mikrolån till fattiga kvinnor 

kan göra det möjligt att snabbare kunna skapa en social hållbar utveckling. Men också en 

satsning på utbildning,bidrg till små och medelstora företag ger möjllighet till arbete med 

en lön att leva på.Utbildningen hjälper de extremt fattiga att se vilka rättigheter de har på 

sin arbetsplats så att goda arbetsförhållanden kan hållas. 

För framtida forskning kan ämnet mikrokredit utforskas mer utifrån hur det 

fungerar i Kenya och Kongo. Men också andra vägar för social hållbar utveckling. Kanske 

är en väg att studera hur skolornas verksamhet utifrån rättvisebegreppet i Kenya och 

Kongo kan bidra till en social hållbar utveckling, lokalt och globalt. Om skolan utvecklas 

till en skola för alla är det en väg att gå för att uppnå social hållbar utveckling? Hur ser 
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en rättvis skola ut? Hur kan en rättvisare skola för alla möjliggöra en hållbar utveckling? 

Intervjuer med hemvända missionärer kan ge en insikt i hur deras skolor i 

missionsländerna fungerar och om kristendom kan vara en ingång till en rättvisare skola. 

McFague och skriver om ett nytt synsätt på det gudomliga och moder jord. Holte 

framhäver alla människor lika värde enligt kristendomen. Många olika vägar till hållbar 

utveckling finns både lokalt och globalt. Vidare forskning om dessa är ett mål att uppnå 

för mig. 

 

I denna uppsats har jag studerat två alternativa vägar att gå för en social 

hållbar utveckling. Båda Better Globe med sin trädplantering och Ekumeniakyrkan med 

sitt sociala arbete med skola och sjukvård har möjlighet att skapa en social hållbar värld. 

Better Globe behöver arbeta mer synligt för att deras etisk sparande ska få den verkan 

företaget vill att ha. Ekumeniakyrkan med sitt arbete med skola och sjukvård är en tydlig 

vilja till en social hållbar utveckling. Inför framtiden behöver företag ta sitt sociala ansvar 

på allvar. Men också vi alla behöver tänka på att det är dags att fördela resurserna och 

dela med oss till varandra. 
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