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Hvor er den danske mikrofinanssektor på vej hen? 
 

- af Patricia Langvad Jensen, læser 

samfundsvidenskab på Roskilde 
Universitet og skriver 2. semester – 

projekt om, hvilke økonomiske og sociale 
rammer, der bør være til stede, for at 
mikrofinans virker 

fattigdomsreducerende. Patricia er aktivt 
medlem af Genvej til Udvikling. 

  
Mandag den 28. marts 2011 inviterede Dansk 
Forum for Mikrofinans (DFfM) til debatmøde 
under overskriften Mikrofinans – på vej hvorhen? 
Ved denne lejlighed lanceredes deres nye 
årsrapport om den danske mikrofinanssektor og 
arrangementet indeholdt oplæg fra Sam Daley 
Harris fra Microcredit Summit Campaign samt 
paneldebat. Jeg deltog i mødet da jeg skriver 
projekt om private mikrofinansinstitutioner, især 
med fokus på om disse kan være både 
fattigdomsreducerende og markedsbaserede.  
 

 
 

Sam Daley Harris holder oplæg den 28. marts 
(foto: Dansk Forum for Mikrofinans) 

 
Den første på talerstolen var Sam Daley Harris, som 
indledningsvis informerede publikum om, at han 
måtte halvere sit oplæg eftersom han skulle 
interviewes af Danmarks Radio. Dette medførte et 
kaotisk oplæg, hvor Harris sprang mellem sine 
lysbilleder, undlod informationer og efterlod ringe 
tid til spørgsmål. Formålet med hans besøg i 
Danmark var selvfølgelig at advokere for Micro-
credit Summit Campaign, men også for at rette 
fokus mod et nyt initiativ, The Seal of Excellence 
for Poverty Outreach and Transformation in 
Microfinance (= Mærke for fortrinlig 
fattigdomsbekæmpelse og transformering inden for 
mikrofinans.) 

Dette initiativ udspringer af den kritik, mikrofinans 
har været udsat for det seneste års tid og skal 
fremme ansvarlig finansiel opførsel, for derved at 
sikre låntagernes rettigheder og mulighed for at 
løfte sig ud af fattigdom. Ifølge Harris er initiativet 
stadigvæk under udvikling og formålet er, at 
etablere en objektiv tredje part til certificering af 
mikrofinansinstitutioner. Denne skal således 
synliggøre hvilke institutioner, der har 
fattigdomsbekæmpelse som deres primære mål og 
hvorledes disse opererer for at opfylde dette mål.  
 

Herefter fremlagde konsulent Lone Søndergaard 
fra DFfM undersøgelsen af den danske 
mikrofinanssektor fra 2010. Hovedkonklusionerne 
heri var at den danske sektor primært er domineret 
af NGO’er, dvs. private folkelige 
udviklingsorganisationer, men også at både 
private aktører og NGO’er de seneste tre år har sat 
øget fokus på kapacitetsopbygning. Dette skyldes 
at den danske sektor er blevet mere bevidst 
omkring de udfordringer og krav, der 
internationalt stilles til aktørerne. Ligeledes viser 
undersøgelsen at de danske organisationer i højere 
grad vælger at fokusere udelukkende på 
mikrofinans, hvor undersøgelsen fra 2007 viste, at 
organisationerne brugte mikrofinans som en 
komponent blandt mange.  
 

Til stede var også norske Anniken Esbensen fra 
NORAD (svarende til Danida), som berettede om 
en tilsvarende undersøgelse af den norske 
mikrofinanssektor. Denne konkluderende, til 
forskel fra den danske, at den norske sektor er 
domineret af tværgående samarbejder mellem 
offentlige institutioner, NGO’er og private 
aktører. Dertil bør man også notere sig, at den 
norske sektor har længere erfaring med 
mikrofinans end den danske. Danske aktører, som 
f.eks. CARE, har specialiseret sig i at opstille 
rammer for mikrofinansprojekter. Dvs. de 
bidrager med uddannelse og kapacitetsopbygning 
for herved at opstille rammerne for 
lokalbefolkningen, men berører ikke pengene. I 
Norge derimod arbejder NGO’er typisk direkte 
sammen med mikrofinansinstitutioner i Syd og i 
de seneste år er private investeringer intensiveret.  
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Kvinder modtager lån. Billedet kunne se ud til at være fra Indien eller Bangladesh 
(foto: International Business Journal) 

 

Hvor er den danske 
mikrofinanssektor på vej hen? 
 

(fortsat fra side 5) 

 
I den efterfølgende paneldebat deltog Anniken 
Esbensen (NORAD), Jørn Olesen (DANIDA), 
Lone Søndergaard og Peter Blum Samuelsen 
(DFfM). Diskussionen tog udgangspunkt i 
kvaliteten af den danske sektor, og der var udbredt 
enighed om at vi i Danmark kan lære meget af de 
norske erfaringer. Nu vil jeg ikke redegøre for hele 
debatten, men fremhæve et centralt punkt, som 
undrede mig. Hér kommer Jørn Olesen på banen, 
da han ytrede, at økonomisk vækst er essentiel for 
at skabe udvikling, og ønskede i denne 
sammenhæng en bevægelse mod flere 
investeringer i små og mellemstore virksomheder, 
frem for traditionel mikrofinans i form af mikrolån 
til selvhjælpsgrupper og individer. Selvfølgelig er 
økonomisk vækst afgørende for at skabe 
udvikling, men det er ikke det eneste måleenhed 
udvikling kan måles på. Og når vi taler 
mikrofinans og fattigdomsreducering, er det i flere 
strategier tydeliggjort at formålet er at hjælpe de 
fattigste, og så er økonomisk vækst måske ikke det 
afgørende parameter? Ja, måske er mikrofinans et 
succesfuldt værktøj når det kommer til at skabe 
vækst via. investeringer i virksomheder, men 
skaber det vækst at yde de fattigste mikrolån? 

 

Ligeledes påstod Olesen at have bevis for at private 
mikrofinansinstitutioner kan være økonomisk 
bæredygtige, og i forlængelse heraf også, at det er 
ekstremt dyrt og svært at måle effekten af 
mikrofinans. Hertil må jeg indrømme, at jeg finder det 
overraskende, at der tilsyneladende er bred enighed i 
mikrofinans- og udviklingsmiljøet om at mikrofinans 
er en god idé til bekæmpelse af fattigdom, og samtidig 
en accept af og viden om, at der ikke findes 
nævneværdigt bevis for at mikrofinans faktisk 
reducerer fattigdom.  
 

Som ovenstående tyder på, gik jeg derfor fra 
debatmødet med endnu flere spørgsmål end da jeg 
kom, og med en skuffelse over den manglende 
nuancering på tværs af panelet.  
 
 
Læs videre på følgende links: 
 

www.mikrofinans.dk/index.php?option=com_
content&view=article&id=82:ny-
undersogelse-viser-fokus-pa-kvalitet-i-
mikrofinans-branchen&catid=1:indhold 
 

www.nyuiba.com/ibj/2010/12/measuring-the-
real-social-impact-of-microfinance 
 


