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Kära vänner,

jag har bestämt mig för att dra ner på lönnsirapen. Det är med tungt hjärtat jag skriver 

detta (och jag misstänker att lönnsirapsodlarna i Kanada känner likadant), men magen 

måste bli mindre kupolformad. Det betyder att jag i slutet av varje månad kommer ha 

femtio extra kronor kvar. Jag måste därför hitta en god vana, innan en dålig hittar mig.

Jag skulle tillsammans med er vilja starta en bank. Syftet skulle vara enkelt - varje må-

nad väljer vi ett projekt i ett utvecklingsland som vi ger (delar av) en mikrokredit till. 

Mikrokrediter är mycket små lån (typiskt under tusen dollar) ofta med en kort återbe-

talningstid (det kan vara ett halvår). Idéen fick Nobels fredspris förra året. Via kiva.org 

kan man hitta projekt i utvecklingsländer, utvalda av lokala hjälporganisationer, som vill 

låna pengar. Man kan välja hur mycket man vi låna ut, allt från några få dollar till flera 

tusen, och när projektet fått ihop pengarna de önskat, har de en förbestämd tid att 

betala tillbaks dem. När den tiden gått får vi som utlånare tillbaks våra pengar. Vi riske-

rar självklart att förlora pengarna, men hittills är återbetalningsgraden mer än 97%. Ki-

va är seriöst och har uppmärksammats av BBC, Världsbanken, etc. Surfa gärna in på 

kiva.org eller till kelly.se/kakbank där ni hittar detta brev inklusive länkar.

Mitt förslag är vi träffas i slutet på varje månad, lägger femtio kronor var och bestäm-

mer oss för vilket projekt vi ska låna ut denna månaden. Under tiden bjuder jag på 

varm choklad och sju sorters kakor. Vi kan kalla det Kakbank tills vidare.

Jag gör det här för att det är ett tydligt, konkret sätt att hjälpa människor. Men jag gör 

det lika mycket för det vore grymt att träffa er och diskutera vilka projekt vi gillar bäst 

och skratta med munnen full av finska pinnar. Det är ett lustprojekt, helt enkelt, och 

man behöver självklart inte vara med varje månad eller ens mer än en gång. Jag 

kommer dessutom rigga upp Skype när vi träffas, så alla utomgöteborgare kommer 

kunna vara med digitalt.

Mejla gärna, helst innan den 1a maj, och berätta om du vill vara med.

Kram Peter


