Nr 4.20I7
Med flera längre artiklar om samhälle, hållbarhet och
finans ber vi att önska alla våra kunder en God Jul
och en bra start på det nya året.

ekologiskt - socialt - kulturellt

Ekobanken fick högsta hållbarhetsbetyg
Bankernas hållbarhetsbetyg 2017:
Lite bättre riktlinjer, men fortsatta brister i att hålla löftena
Storbankerna i Sverige gör vissa framsteg när det gäller hållbarhetskrav i
sina investeringar och lån. Men mycket återstår – i genomsnitt står man
bara bakom 52 procent av internationella principer för hållbarhet. Mer
detaljerade fallstudier visar även att storbankerna inte lyckas hålla vad
man lovar i sina riktlinjer. Det framgår av årets Fair Finance Guide.
Ganska låga policybetyg inom
vapen och miljö
Fair Finance Guide tittar främst på bankernas riktlinjer när det gäller olika typer av
hållbarhetskrav de ställer på företag som
de finansierar eller investerar i, samt hur
transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete. Det ger ett sorts policybetyg
uttryckt i procent. Årets kartläggning toppas av Ekobanken som når hela 99 procent
och JAK Medlemsbank med 92 procent.
Storbankerna ligger betydligt lägre och
hamnar inom ett spann på 42–61 procent.
Årets betyg fördelar sig också olika inom
de 13 kravområdena som Fair Finance
Guide tittar på. Storbankernas policylöften
om vilka krav man ställer inom korruption,
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor får
genomsnittligt ganska höga betyg, medan
kraven inom områden som vapen, energi,
olja & gas, jordbruk och biologisk mångfald får klart lägre betyg. Konstigt nog är
klimatförändringar det miljöområde där
storbankerna tydligen ställer minst hållbarhetskrav. Allra lägst ligger området skatteflykt där de stora bankerna inte ställer
tillräckliga krav på företag man investerar i.
Båda de mindre bankerna i kartläggningen,
Ekobanken och JAK Medlemsbank, ställer sig bakom i princip alla internationella
hållbarhetskrav.

Gradvisa förbättringar i
storbankerna
… Sedan Fair Finance Guide startade år
2014 har storbankerna generellt förbättrat sina policybetyg betydligt. – Vi ser att
bankerna har hållbarhet på agendan och

vill bättra sig, vilket också
bankkunderna kräver idag, säger Jakob
König, projektledare för Fair Finance
Guide på Sveriges Konsumenter, som är
en av organisationerna bakom granskningen i Sverige.

”Konstigt nog är klimatförändringar det miljöområde
där storbankerna tydligen
ställer minst hållbarhetskrav.”
Skillnad mellan policy och
verklighet
… Det senaste årets fallstudier avslöjar att
svenska storbanker kopplas till skövling
av regnskog på Borneo, kränkningar av
mänskliga rättigheter i Sudan genom investeringar i Lundin Petroleum, och finansiering av kontroversiella palmoljeplantager i
Indonesien.…
– Det är fortfarande en stor lucka mellan
vad bankerna säger och vad de gör. Framförallt satsar de för lite resurser på att se
till att den finansiella verksamheten lever
upp till bankens hållbarhetslöften, säger
Jakob König.
Ovanstående text om bankernas hållbarhetsbetyg är ett utdrag ur en artikel om
resultatet av Fair Finance Guide 2017 som
är publicerad i sin helhet på hemsidan
Ytterjärna Forum. Även artikeln om förtroendemätningen av bankerna på sidan 4
kommer därifrån. Ytterjärna Forum skriver
om vård och omsorg, mat och odling,
utbildning och kultur och de är politiskt och
religiöst obundna. www.ytterjarnaforum.se

Bygg upp ditt kapital
i Ekobanken
Tillhör du dem som ser över sina placeringar
i samband med jul och nyår? Vi påminner
om att andelar i Ekobanken har ökat i
värde år från år de senaste 10 åren. Eller
du kanske vill ge bort andelar i julklapp?
Om mottagaren inte tidigare är medlem i
banken blir det återbäring på skatten
genom investeraravdraget.
Ett tips till företag och organisationer:
Bygg upp ert ägande i banken genom
att fylla på insatserna varje år!
Läs mer på www.ekobanken.se

Bankerna
hållbarhetsbetyg
2017

Denna artikel kommer från det ”White paper” om ”Building blocks for a sustainable finance future for Europe”
som presenterades tidigare i höstas av Global Alliance for Banking on Values, Mission 2020 och Finance Watch.
Vi presenterade delar av denna vitbok i Goda Affärer nummer tre och här kommer ytterligare en del.

Vad har vi
finanssektorn till?
Sammanför finanssektorn med samhället
Finanskrisen skapade en känsla
hos många människor av att finanssektorn hade tillåtits att växa genom att tjäna sitt eget vinstmaximerade syfte. Sektorn hade däremot
haft ganska lite fokus på att dess
tillväxt skulle skapa någon mening
för någon annan. Regleringarna på
finansmarknaden kräver inte att de
finansiella företagen ska uppfylla
någon social mening och fram till
helt nyligen har det varit alltför lite
diskussion kring vad det skulle
kunna innebära.
De senaste försöken att definiera meningen
med finanssektorn har varit i termer av olika
aktiviteter såsom att förvara tillgångar på ett
säkert sätt, möjliggöra att betalningsströmmar sker på ett enkelt sätt samt täcka upp
för risker och osäkerheter i kapitalförmedling, främst i betydelsen att skapa krediter
och fördela kapital.
En nyligen framtagen definition av hållbar
finans beskriver uppgiften som ”att tjäna
ekonomin och samhället i stort genom att
understödja ett balanserat välstånd och en
sund konkurrens, föra fram innovationer
som skapar socialt inkluderande, respektera
den omgivande miljön, skydda klimatet och
värna de mänskliga rättigheterna”.

”Den finansiella sektorns primära
sociala ansvar – att se till att
resurser flödar till goda idéer eller
att hjälpa till att hålla en balans
mellan ekonomin, människorna
och miljön...”
Finansiella regleringar fokuserar dock
inte på dessa mål. De legala kraven inom
finanssektorn innehåller vanligen sekundära
mål som att vidmakthålla en finansiell stabilitet, upprätta och behålla transparenta
marknadsfunktioner, behandla kunderna
rättvist och så vidare. Den finansiella sektorns primära sociala ansvar – att se till att
resurser flödar till goda idéer eller att hjälpa
till att hålla en balans mellan ekonomin,
människorna och miljön – tas för given eller

lämnas åt varje finansiellt institut att godtyckligt råda över.
Några finansiella företag är visserligen
transparenta och medvetna om och utvecklar en hållbar idé nerifrån och upp för sin
bankverksamhet, men dessa är troligen i
minoritet.
Utan en gemensam bild av meningen
med en finanssektor – vad vi verkligen har
den till – är det små möjligheter för den
finansiella sektorn i stort att hänga ihop med
samhällets behov. Målet att upprätthålla den
finansiella stabiliteten blir cirkulärt genom
att vi helt enkelt måste hålla igång det finansiella systemet, enbart för att vi måste hålla
igång det, utan hänsyn till om det skapar
någon reell mening i positiv bemärkelse för
samhället och miljön.
Det cirkulära resonemanget med finansiell stabilitet understödjer en farlig och
trång syn där en “neutral” finansiell sektor
arbetar oberoende av den reala ekonomin,
samhället och miljön. Som den finansiella
krisen visade, så är den finansiella sektorn
byggd på den reala ekonomin och när den
finansiella sektorn kopplas loss från den
reala riskerar den att skapa nedgång i ekonomin. Regleringarna som kom efter krisen
har försökt att täcka upp detta genom att
hantera brist på kapital och oanständiga
incitament, bland mycket annat.
Men sambanden sträcker sig längre än
så: den reala ekonomin är i sig själv beroende av samhället och miljön. Så länge finanssektorn inte positionerar om sig i förhållande
till ekonomin, samhället och miljön, utan i
stället agerar separat från dem, kan vi vara
säkra på att ha obalanser även i framtiden.
Det är allmänt vedertaget att om vi
förstör miljön, t ex genom att låta klimatförstöringen fortgå, så underminerar detta
sammanhållningen i samhället och blockerar
våra ekonomier, vilket logiskt sett leder till finansiell instabilitet. En sådan instabilitet kan
inte korrigeras med de verktyg vi har idag;
en finansiell kris av ett sådant slag kommer
att överträffa alla kriser vi hittills har sett.
Om vi inte hävdar en integrerad och holistisk mening för finanssektorn kan vi inte
heller hoppas på en långsiktig finansiell stabilitet. Detta fundamentala paradigmskifte i
de underliggande motiven, ledarskapet och
regleringarna är nödvändiga om vi ska kun2

na skapa en socialt användbar finanssektor
och en resilient framtid.
De goda nyheterna är att denna mer
sammanhållna syn på finansbranschen
redan har erkänts av dem som skapar finansiella policyer, där det främst märks inom
klimatområdet, såsom det uttrycks nedan:

”Såsom den enskilt största
negativa externaliteten i modern
tid innebär klimatförändringarna
stora risker. Vi måste agera nu
givet effekterna för finansiell
stabilitet och framtida generationer.”
Luiz Awazu Pereira da Silva, Deputy General
Manager, Bank for International Settlements
(BIS)

”Det finns ett växande erkännande
bland aktörerna i det finansiella
systemet, inkluderande centralbanker och reglerande institutioner att
de ska mildra finansiella risker från
klimatrelaterade faktorer.”
Bank of England, Quarterly Bulletin, 2017, Q2
Konsekvenserna av ett sådant paradigmskifte innebär att banker och investerare
ska ha ett tydligt ansvar att förstå den reala
ekonomin, det allmännas intressen och miljömässiga aspekter i all långivning och alla
investeringar. Det skulle kräva en stor kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet
bland alla som arbetar inom den finansiella
sektorn. Det skulle kräva en justering av de
regleringar som för närvarande gäller för att
styra finansiella institutioners ”beteende”.

Värderingsstyrd bankverksamhet
Värderingsdriven bankverksamhet inkluderar
en förståelse för finanssektorns samverkan
med den reala ekonomin, samhället och
miljön. Värderingsdriven bankverksamhet
startar alltid med att titta på den sociala och
miljömässiga missionen och uppdraget i ett
företag och sätter hållbarhet i centrum av
bankens beslutsprocess. Detta garanterar
att banken håller fokus på hållbarhet - samtidigt som det också kan skapa en djupare

Nya lån
De fem pelarna i hållbara värderingsdrivna banker.

Flerdimensionell
avkastning människorna, planeten
och avkastningen är i
hjärtat av affärsmodellen.

Kundorienterad relationer med kunder
och en direkt förståelse
för deras ekonomiska
aktiviteter och de risker
som är förknippade
med dem.

Verkar i den
reala ekonomin Kultur alla dessa principer
är inbäddade i
kulturen i banken.

Långsiktig
resiliens självuppehållande organisationer med ett långsiktigt
perspektiv som är resilient
mot störningar som
kommer utifrån

förståelse för sammanhanget kring en kredit
och alla de intressenter som är knutna till ett
företag. Eftersom det finns fler aspekter än
vinst, finns det flera variabler att arbeta med
under svåra tider. Som en konsekvens har de
europeiska värderingsdrivna bankerna visat
sin resiliens under finanskrisen liksom under
åren därefter och inte minst, de har visat att
deras koncentration av utlåning till den reala
ekonomin i sina balansräkningar är dubbelt
så stor som de stora bankerna i Europa.
Om policymakare vill påverka flera banker
att ta denna ansats, skulle det första steget
vara att uppmuntra långivare att genomföra
analyser av de sociala och miljömässiga effekterna av varje lån och se till att dessa
är hållbara.

”...en öppen dialog med allmänheten
skulle högst troligt resultera i ett
uppdrag som är i linje med
de Globala målen...”
Ett annat mått som kan vara till hjälp
skulle vara om branschorganisationer gav
stöd till sina medlemmar på vägen att finna
och formulera sin mening och sitt uppdrag,
inte bara med sina kunder utan även med
den större allmänheten. Att formulera uppdraget i en öppen dialog med allmänheten
skulle högst troligt resultera i ett uppdrag
som är i linje med de Globala målen och
Mission 2020-agendan.

förankrad i lokalsamhällen,
tjänar den reala ekonomin
och gör det möjligt för nya
affärsmodeller att möta
behoven hos båda.

Transparens öppen och inkluderande
styrning.

”...t ex en procentangivelse för
hur mycket av en låneportfölj
som ska vara hållbar...”
Hållbarhetsmätningar för tillgångar
Uppmuntra långivare att utvärdera den reala
ekonomin, allmänna intressen och hållbarhetsaspekter i varje nytt lån. Ett sådant test
kan designas så att det stäms av mot t ex
FNs Globala Hållbarhetsmål eller med nationella omställningsplaner. Till en början kan
detta uppmuntras att ske på frivillig basis,
med t ex en procentangivelse för hur mycket
av en låneportfölj som ska vara hållbar, för
att sedan innebära ett åtagande till 100 %
inom en ambitiös och möjlig tidsrymd, (t ex
under fem år fram till 2022); och slutligen
kunde det följas upp med stabila regler som
skapar meningsfulla incitament och sanktioner på basis av erfarenheter under framtagandet av reglerna.

Banker ska formulera sitt uppdrag
Branschorganisationer ska stödja sina medlemmar i att hitta och formulera sitt uppdrag
i en öppen dialog med den bredare allmänheten. Uppdraget ska formuleras så att det
hänger ihop med de Globala Målen och
Parisavtalet för klimatet.
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Förskola i naturskön
kulturmiljö
Strax utanför Uppsala ligger Hågaby.
På vägen dit åker man förbi hagar med
får, hästar och kor och passerar Kung
Björns hög med sina bronsåldersbosättningar. Snart är man framme vid det
gula huset där Uppsala Waldorfförskola
Rosengården fick sina efterlängtade
lokaler för 25 år sedan. Först hyrde
de huset av landstinget och senare
av Uppsala Waldorffastigheter. Huset
omges av en stor kuperad, grönskande
trädgård med knotiga gamla äppelträd,
lindar, björkar, tallar, syrener och rosenbuskar. Framför huvudingången vaktar
två mäktiga upplandsekar. Runt det gula
hönshuset sprätter en hönsflock och
en tupp vars galande hörs över gården.
Under åren har de haft förmånen att
vara på denna vackra plats och förskolan har vuxit och sjuder nu av liv
med fyra storbarnsgrupper och lika
många småbarnsgrupper. Storbarnen
gör utflykter till den närliggande skogen och småbarnen vistas på sin gård
där man kan mata höns och kaniner.
Waldorfskolan ligger alldeles i närheten och de får ofta besök av elever
som kommer och tar hand om kaninerna och gärna leker lite med de
minsta barnen och pratar lekskoleminnen med sina ”gamla fröknar”.
Alldeles nyss sprakade träden i höstfärger och barnen tillverkade kronor till
Mikaelifesten. I november lyste deras
lyktor upp den tidigt mörknande trädgården. Dagarna blir kortare men man
får ofta på vägen till förskolan njuta av
den vackra soluppgången över Kung
Björns hög och på vägen hem av den
nedgående solen som lyser upp himlen.
I dessa omgivningar är det en fröjd
för både stora och små att leva nära
naturen och följa med i årstidsväxlingarna. Här finns goda förutsättningar att
ge barnen tid att leka och ro att växa.

Det här är utdrag ur en artikel som tidigare publicerats på Ytterjärna Forum, www.ytterjarnaforum.se.

Därför har bankerna
lågt förtroende hos kunderna
pa ett hållbart samhälle, både miljömässigt
och socialt, och det tycks allt fler kunder
vara intresserade av. Det är också viktigt att
banker är bra lokala aktörer där folk jobbar
och bor, säger Kristoffer Lüthi, som är vice
vd på Ekobanken.

Tidigare bankchef:
”Folk litar inte på bankerna”

Enligt Svenskt Kvalitetsindex ställer bankkunder allt högre krav på
att bankerna tar samhällsansvar
och den senaste mätningen visar
ganska låg kundnöjdhet för de
stora bankerna.
Lågt betyg till bankbranschen
Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdhet
i en rad olika branscher. I sin senaste mätning i bankbranschen konstaterar man att
sambandet mellan samhällsengagemang
och kundnöjdhet blir allt starkare. I årets
mätning fick bankerna en genomsnittlig
kundnöjdhet på 63 (av 100).
– Det är ett lågt branschgenomsnitt,
säger Johan Parmler som är vd och chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex. Här
analyserar man bland annat underliggande
drivkrafter bakom kundnöjdheten och hur
den förändras. Johan förklarar att bankernas kundnöjdhet var högre tidigare när den
tekniska utvecklingen kring banktjänster
hade hög prioritet för både bankerna och
kunderna. Idag är många av de tjänsterna
självklara.
– Nu är det sämre med de personliga
kundrelationerna och mjuka värden blir
mer signifikanta för kundnöjdheten. Vi är
mer distanserade till våra banker relationsmässigt, men inte funktionsmässigt, säger
Johan Parmler.
…Ytterjärna Forum har pratat med en
nischbank som har samhällsansvar som
tydlig profil och frågat vad de själva ser av
de här trenderna. Ekobanken är en hållbarhetsinriktad, mindre bank som inte ingår i
Svenskt Kvalitetsindex mätningar, men som
i Fair Finance Guide får toppbetyg för de
hållbarhetskrav banken ställer.
–Vi tycker resultaten i Svenskt Kvalitetsindex bekräftar att vi är inne på rätt spår.
Vårt syfte är att använda banken för att ska-

En person som har mycket god inblick i
storbankvärlden och vilka frågor man brottas med där är Bengt-Olof Lalér, som idag
ansvarar för större krediter på Ekobanken.
Han var tidigare vice vd på Skandiabanken
och dessförinnan hade han chefsbefattningar i bland annat SBAB, HSB Bank och
Swedbank. Han menar att det finns en
brist på förtroende och en misstänksamhet
mot banker.

”Det är just bristande
förtroende som är bankernas
största problem, dvs att folk
inte litar på dem...”
– Det är just bristande förtroende som
är bankernas största problem, dvs att folk
inte litar på dem, vilket inte är bra när man
vill hålla någon i handen ekonomiskt, säger
Bengt-Olof Lalér.
Han ger flera exempel på sådant som
undergräver förtroendet för bankerna.
– Man erbjuder fonder som inte är etiska,
det finns en hel del diskussion om de höga
löner som direktörer har i bankerna och
man har stora problem att förklara varför
man måste göra så stora vinster. Men han
påpekar också att egentligen är bankernas
marginaler inte så stora om man jämför
med vad aktieägare i andra bolag kräver. …
Det hela är ett hopkok av imageproblem där
bankerna ser ut att vara till för ägarna och
inte för kunderna, säger Bengt-Olof Lalér.

Går att bygga starkt förtroende
för en bank
– Jag tror att flera storbanker är dåliga på
att veta vad folk vill ha. Transparens och
förtroende är det som kunder efterlyser
alltmer idag. Jag upplever också att man
pratar mycket om hållbarhet, men att det
inte är så många som vet vad som menas
med det inom bank och finans, och hur
man agerar för att nå hållbarhet. Det blir
lätt en ganska abstrakt diskussion, säger
Bengt-Olof Lalér.
Han menar att många människor vill
göra något bra och han tycker det vore
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intressant om bankerna kunde möta den
viljan och kommunicera mer om hur man
kan bidra till en hållbar värld. Ekobanken är
ett exempel på bank som visar detta på ett
mycket konkret och transparent sätt.
Banken redovisar öppet vad spararnas
pengar används till i utlåningen, och de
lånas bara ut till verksamheter och projekt
som är ekologiskt, socialt eller kulturellt
hållbara. Pengarna hamnar inte på en anonym finansmarknad där de skulle kunna
användas till i princip vad som helst.

Växande intresse för
hållbara finanser
Människors ökade intresse för hållbara
finanser tror Ekobankens Kristoffer Lüthi
beror på en mängd faktorer, bland annat
larmrapporter om både miljöproblem och
dåliga sociala förhållanden.
Utöver de basala banktjänsterna på
nätet är det enligt Kristoffer Lüthi viktigt
för Ekobankens kunder att banken tar
ett samhällsansvar. Han säger att det för
många även är viktigt med den mänskliga
kontakten.
– Man vill ha en bankpartner som man kan
prata med och som man har förtroende
för. Vi har exempelvis många lånekunder
som vill prata med oss om sina projekt och
idéer.
Det här går i linje med vad Svenskt Kvalitetsindex kan se om att bankkunder ställer
ökade krav på samhällsansvar, förtroende,
lokalt engagemang och att tillgängligheten
och de personliga relationerna har betydelse. En ökande efterfrågan på ansvarstagande banker ser man också inom den globala
impuls man brukar kalla social banking, där
Ekobanken är ett exempel. Social banking
är en lång rad värderingsbaserade banker
som kännetecknas av transparens och inriktning på hållbarhet. De växer idag stadigt
över hela världen.

2017 års Right Livelihood-pris
hedrar inspirerande förändringsaktörer som står upp för rättvisa

Yetnebersh Nigussie (Etiopien)

Colin Gonsalves (Indien)

Right Livelihood-priset, också känt som
det ”Alternativa Nobelpriset”, grundades
1980 för att hedra och stötta modiga
människor och organisationer som på
ett visionärt och föredömligt sätt arbetar
för att lösa globala problem. Hittills har
170 pristagare från 69 länder mottagit
priset. Årets Right Livelihood pris delades ut vid en ceremoni på Vasamuseet
den 1 december.
– Med sitt modiga arbete för mänskliga
rättigheter, folkhälsa och god samhällsstyrning tar pristagarna sig an några av
världens mest angelägna utmaningar. I
en tid av alarmerande bakslag för demokratin visar deras framgångar vägen mot
en rättvis, fredlig och hållbar värld för
alla, säger Ole von Uexkull, som är chef
för Right Livelihood-stiftelsen. Sedan
många år tillbaka tillhör Ekobanken
prisets ”Circle of Friends”.

”Jag hoppas att det här priset
hjälper till att sprida medvetenhet
kring det akuta behovet av bättre
skydd för vårt dricksvatten...”
Robert Bilott (USA) får årets hederspris
“för att ha avslöjat utsläpp av miljögifter
som pågått under decennier, vunnit rättvisa
för drabbade och skapat prejudikat för en
effektiv reglering av hälso- och miljöfarliga
ämnen”.
– Jag hoppas att det här priset hjälper
till att sprida medvetenhet kring det akuta
behovet av bättre skydd för vårt dricksvatten och att det hjälper individer och lokalsamhällen att driva fram denna förändring,
säger Robert Bilott.
– Den miljöskandal som Robert Bilott
avslöjat visar endast toppen på isberget när
det gäller föroreningar orsakade av högfluorerade ämnen. Tack vare hans ihärdiga arbete har vi fått kunskap om att denna grupp
av kemikalier utgör ett allvarligt hot mot
folkhälsan över hela världen och att behovet
av reglering är akut, säger Ole von Uexkull,
som är chef för Right Livelihood-stiftelsen.

Khadija Ismayilova (Azerbajdzjan)

Tre pristagare delar på tre
miljoner kronor i prispengar:
Colin Gonsalves (Indien) får priset ”för
sin oförtröttliga och innovativa juridiska
kamp under tre decennier för att Indiens
mest marginaliserade och sårbara invånares mänskliga rättigheter ska respekteras”.
– Jag känner mig både ödmjuk och priviligierad inför detta pris. Det kommer i en
mörk tid för Indien då vi ser hur aktivister
som kämpar för mänskliga rättigheter motarbetas. Plattformen som priset erbjuder
kommer att stärka det demokratiska motståndet i detta kritiska skede, säger Colin
Gonsalves.
– Colin Gonsalves har byggt upp ett
nätverk av jurister över hela Indien som
hjälper de mest utsatta människorna att få
sina rättigheter tillgodosedda. Det välkända
”Right to Food-fallet” i Indiens högsta
domstol resulterade exempelvis i att 400
miljoner människor fick tillgång till billigare
spannmål. När Indien, precis som många
andra länder, blir alltmer auktoritärt spelar
Gonsalves och hans nätverk av jurister en
central roll i försvaret av den indiska demokratin, säger Ole von Uexkull.

”Jag tar med glädje emot det på
Azerbajdzjans alla journalisters
och människorättsförsvarares
vägnar...”
Khadija Ismayilova (Azerbajdzjan) får
priset “för sina modiga avslöjanden om
korruption på högsta politiska nivå genom
enastående grävande journalistik med
fokus på transparens och ansvarsutkrävande”. Det är första gången som någon
från Azerbajdzjan tilldelas Right Livelihoodpriset.
– Det är en ära att tilldelas ett så prestigefullt pris. Jag tar med glädje emot det på
Azerbajdzjans alla journalisters och människorättsförsvarares vägnar, vilka fortsätter
att arbeta trots svåra förutsättningar, säger
Khadija Ismayilova.
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Robert Billott (USA)

– Khadija Ismayilova är en av de modigaste
och skickligaste undersökande journalisterna i sin generation. Trots att hon fängslats,
hotats och smutskastats har hon inte gett
upp sin granskning av den auktoritära regimen och den styrande eliten i Azerbajdzjan.
Tack vare hennes hängivna arbete har vi
idag kunskap om hur djupt involverade
europeiska politiker samt företag som TeliaSonera är i korruption och mutor relaterade
till Azerbajdzjan, säger Ole von Uexkull.

”Detta erkännande ger ny energi
till kraven om att fullt ut och inom
livets alla områden inkludera personer med funktionsnedsättning”
Yetnebersh Nigussie (Etiopien) får
priset “för sitt inspirerande arbete med att
främja rättigheter för, och inkludering av,
personer med funktionsnedsättning så att
alla kan nå sin fulla potential och samhällets
attityder förändras”.
– Det är en enorm ära att få motta det
prestigefulla Right Livelihood-priset. Detta
erkännande ger ny energi till kraven om att
fullt ut och inom livets alla områden inkludera personer med funktionsnedsättning,
säger Yetnebersh Nigussie.
– Yetnebersh Nigussie är ett lysande
hopp för alla, inte enbart för den dryga
miljarden människor med någon typ av
funktionsnedsättning. Genom sin personliga berättelse och sin politiska aktivism
driver hon fram en social förändring som
baseras på människors rättigheter och
förmågor. Genom priset till Nigussie hedrar
vi en modig kvinna som visar den enorma
potential ett verkligt inkluderande samhälle
har, säger Ole von Uexkull.

”– Yetnebersh Nigussie är ett
lysande hopp för alla, inte
enbart för den dryga miljarden
människor med någon typ av
funktionsnedsättning. ”

Notiser

HELENOS

– en social investeringsmöjlighet
Söker ni en alternativ fondplacering för
större belopp? Adie International, fransk
mikrofinanspionjär i Västeuropa, och
Credit Cooperatif, ledande kooperativ
bank i Frankrike, står bakom starten
av Helenosfonderna som består av två
instrument, en investeringsfond och en
fond för teknisk assistans. Avsikten är
att stärka kapitalet i mindre finansiella
aktörer (som Ekobanken) och som riktar
sig till mikroentreprenörer, småföretag
samt den sociala ekonomins aktörer
inom Europa. Genom kapitalinsatser och
teknisk assistans till sådana banker och
andra finansiella verksamheter vill Helenos förbättra den sociala integrationen
för ”alla människor oavsett inkomst och
geografi, särskilt kvinnor, handikappade,
unga, äldre, invandrare, flyktingar och
andra” – helt i linje med FN:s Hållbarhetsmål.
Investeringsfonden ska uppgå till
25 miljoner euro, varav 5 miljoner euro
består i en förstariskinvestering från
Europiska investeringsfonden, något
som de själva säger är unikt och som
gör fonden mycket intressant för övriga
investerare. Minsta investering är 300
000 euro. Kontakta Ekobanken om du
vill få informationsmaterial om Helenos.

Besök av en
social aktivist
från Filippinerna
I mitten av oktober höll Nicanor Perlas ett seminarium
i Järna med titeln: The impulse of three-folding as a
possible plattform for many initiatives in civil society, for
alternative movements.
Det var ett samarrangemang av YIP, Ekobanken,
Omställning Järna, Föreningen SOFIA, Trialog Tankesmedja
och Föreningen Antroposofiska Sällskapet.
Här följer några noteringar från ett av föredragen.

Nicanor Perlas är född 1950 i Manilla i
Filippinerna och räknas som en av de
främsta ledarna för vår tids folkrörelser i
utvecklingsländerna och år 2003 fick han
Right Livelihood Award. Han har varit med
i framväxten av de Globala målen under
många år, gett ut böcker om samhälle och
hållbarhet och praktiserat tregrening i praktiken i Filippinerna. Han började med att
berätta om några milstolpar på vägen mot
FN:s globala hållbarhetsmål som han upplevt personligen:

”...pesticiderna i jordbruket lyftes
fram för första gången som
orsaken till att fåglarna födde
döda ungar.”

LEhdesign
I förra numret av Goda Affärer hade vi
en vacker och färgglad bild på tyger på
framsidan. De kom från vår kund Lena
Horn och hennes företag LEhdesign
som endast säljer garner som är ekologiska/miljömärkta, rättvisemärkta och/
eller återvunna. Stora ytor stickas på
en stickmaskin, som sköts för hand.
Mindre ytor som t ex vant-tummar
stickas för hand. Montering sker också
för hand. Nästan alla produkter (ej de
enfärgade t ex) är unika dvs det finns
endast en eller få i just det mönstret
och den färgkombinationen. Det är
ingen garanti, men en strävan.
http://lhdesign.shop.textalk.se/

- Rachel Carsons bok ”Tyst vår” kom ut
1962-63 och pesticiderna i jordbruket lyftes fram för första gången som orsaken till
att fåglarna födde döda ungar. Boken blev
starten för miljörörelsen, en av de starkaste
rörelserna i mänsklighetens historia.
- 1972 kom boken ”Tillväxtens gränser”,
skriven av Donella H Meadows, Dennis L
Meadows, Jörgen Randers och William W
Gehrens III. Boken använde en modell med
fem variabler: befolkning, industrialisering,
nedsmutsning, matproduktion och utarmning av resurser och visade tre scenarion
för framtiden. Enligt två av dessa skulle
samhället kollapsa fram mot nästa sekelskifte medan det tredje scenariot resulterade i en stabiliserad värld.
- 1987 kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” där man definierade hållbar
utveckling som att den ”tillgodoser dagens
behov utan att äventyra möjligheterna för
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kommande generationer att tillgodose sina
behov.”
- På 1990-talet växte begreppet Triple Bottom Line fram, där redovisningen av företagens verksamhet ska ske utifrån socialt,
ekologiskt och ekonomiskt utfall – People,
Planet, Profit.
- På FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs ett handlingsprogram för en hållbar utveckling i
samhället, Agenda 21.
- I Filippinerna tolkade man 1996 Agenda
21 tillsammans med tregreningstankarna
och Nicanor var med och skapade ett system för hållbar utveckling i sju dimensioner:
Ekologisk, ekonomisk, politisk, kulturell,
social, mänsklig och andlig. I samband med
detta bjöd de in företagsledare för världens
största företag och andra betydelsefulla
personer och arbetade med Milleniemålen
och hur de skulle stöpas om till de 17 Globala hållbarhetsmålen.

”Det kommer att vara likadant
över hela världen; den ekonomiska tillväxten komer inte att
leda till fler jobb.”
Om arbete i framtiden:
Inom fem år kommer 2,5 miljoner arbetstillfällen att försvinna i Filippinerna, som är
världens center för outsourcade jobb. Detta
motsvarar en tredjedel av landets BNP och
sker genom massautomatisering på alla
områden. Det kommer att vara likadant
över hela världen; den ekonomiska tillväxten kommer inte att leda till fler jobb. I väst
diskuterar man snarare hur de förlorade

Nicanor Perlas,
Right Livelhood vinnare 2003

”Den verkliga makten
ligger i civilsamhället
och om du är ärlig,
organiserad och visionär
så kan du ha stor
kulturell makt.”

Mobilbanken
uppdateras
För att kunna fortsätta att utveckla Mobilbanken och behålla en god säkerhet
behöver mobilbanken på telefonerna
uppdateras. Det gäller alla användare
och det ska ha kommit en påminnelse
om det i appen. Lägsta version på mobilbanken som tillåts efter 5 december
är version 6.7.0
Om du har en äldre telefon med
ett äldre operativsystem kan du inte
längre logga in på Mobilbanken. Nya
lägsta krav är 9.3.5 eller nyare (iOS),

Förbättringar i
mobilbanken
jobben kan ersättas av andra jobb. Perlas
talade om tillväxt som jobless (automatisering), voiceless (ingen demokrati), futureless
(klimatet), ruthless (ekonomiska systemet),
rootless (kulturer trasas sönder) och meaningless (självmordsepidemi).

”Man kan lägga märke till att
Globala målen undviker ordet
jordbruk och samtidigt konstatera
att det mesta av koldioxidutsläppen kommer från jordbrukets
användande av kemiska
gödningsämnen.
Om Globala målen:
100 länder har skrivit under de Globala
målen som sätter en press på varje land att
uppnå sina egendefinierade mål till år 2030.
Man kan lägga märke till att Globala målen
undviker ordet jordbruk och samtidigt konstatera att det mesta av koldioxidutsläppen
kommer från jordbrukets användande av
kemiska gödningsämnen.
När ett land vill arbeta med Globala målen
behövs ett övergripande koncept, eftersom
problemen i dag är alltför komplexa för att
kunna lösas ett och ett. Tregreningen, att
dela in samhället i tre sektorer, näringsliv,
kultur och politik, är ett sådant koncept att
angripa saken med. Affärslivet, civilsamhället och politiken har olika möjligheter och
när de sammanför sina positiva krafter så
händer det saker. Man bygger då en strategisk plan utifrån respektive område för varje
fråga som man vill arbeta med och från alla
tre sektorerna samtidigt. Det blir ett kraftfullt arbete; ett ekosystem för lösningar på

problem. Som art behöver vi vara fokuserade eftersom människan som art faktiskt
är hotad.

Om civilsamhällets makt:
Ett av de mest kraftfulla verktygen i Globala
målen är Hållbar konsumtion. Konsumentmakten exploderar nu i form av efterfrågan
på ekologisk mat, medan efterfrågan på
konventionell mat sjunker. I detta område är
företagen som mest sårbara; ett varumärke
kan förstöras över en natt om man retar
upp konsumenterna.

”Ett annat område där man
som enskild kan göra mycket
är hållbar energi”
Ett annat område där man som enskild kan
göra mycket är hållbar energi. Till och med
de allra fattigaste kan med politikernas
hjälp få tag i solpaneler.
Aktörerna i civilsamhället har möjlighet att
samverka med lokala myndigheter. På Filippinerna är detta en nödvändighet eftersom
regeringen är så totalt korrumperad att man
måste göra sina egna regler och bestämmelser lokalt om det ska fungera. Alla
NGO:er borde sluta beskriva sig själva som
negativa, t ex non-profit. Beskriv er själva
som kraftkällor i stället och ni blir det!
Det är en illusion att all makt kommer från
staten. Den verkliga makten ligger i civilsamhället och om du är ärlig, organiserad och
visionär så kan du ha stor kulturell makt.
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Nu kan du göra flera saker i
mobilbanken som tidigare bara
har fungerat i internetbanken:
u spara mottagare
u se signerade uppdrag
u ändra namn på konton

Bolån med hållbarhetsrabatt utvecklas
med nya frågor
I april 2014 lanserade Ekobanken som
första svenska bank hållbarhetsrabatt
på bolån. Den som bygger eller köper
ett Svanenmärkt hus, lägenhet eller
förskola eller enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld eller Silver får bankens
lägsta ränta på sitt lån.
Efterhand visade det sig att det
fanns många som bygger hållbart och
som också borde få hållbarhetsrabatt
på låneräntan eftersom de bygger
hållbart men inte enligt exakt samma
kriterier som enligt ovan nämnda märkningar. Vi började då med en egen lista
med frågor. Efter inspiration från vår
norska systerbank Cultura och baserat
på de tre senaste årens erfarenheter
har vi nu tagit fram ett nytt batteri med
frågor som ska kunna kvalificera kunder till hållbarhetsrabatten. På detta
sätt försöker vi som bank att ytterligare
stimulera en hållbar utveckling när det
gäller bostadsbyggande. Hör gärna av
dig till oss om du har frågor kring bolån
med hållbarhetsrabatt.

Avsändare
Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm
Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

En känsla av hopp och framtidstro
Den 14-15 november arrangerades Social Innovation Summit
för tredje gången i Malmö. Denna mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlade hela 800 deltagare
och det var mer än 100 talare och personer på scenen som delade med sig av sina kunskaper. Deltagare var innovatörer, politiker, investerare, tjänstemän från det offentliga och Ekobanken.
Temat i år var Creating Value och beskrivs på följande sätt av en
av initiativtagarna – Vi vill skapa en mötesplats för information
och diskussioner om de sociala innovationer som sker inom
olika samhällsområden och där det skapas nya affärs- och organisationsmodeller, nya samverkanssätt och nya sätt att mäta
effekt och värde, förklarar Erika Augustinsson, kommunikatör på
högskolans mötesplats Social innovation.
Förutom positiva budskap från politiskt håll där regeringen
avsätter 50 miljoner kronor under tre år till sociala och miljömässiga innovationer så var det nog berättelserna om vad eldsjälar
i praktiken åstadkommer som gjorde störst avtryck. Det blev
väldigt tydligt att det är de många små initiativen som gör skillnad. Känslan som stannat kvar efter de två dagarna är hopp
och framtidstro, men också beundran över alla eldsjälar som vill
göra skillnad. sisummit.se

Följ med i vår verksamhet
och håll dig uppdaterad
Gilla oss på Facebook och läs om nyheter
och nya lån. Följ oss på Twitter @_Ekobanken
Läs mer och fördjupa dig på vår hemsida:
www.ekobanken.se

PORTO BETALAS

Jag/vi vill bli kontaktad/e angående:

AV MOTTAGAREN

Öppna konto privat
Öppna konto företag

Ändra adress

u 4-6 maj – Klimatriksdag i Stockholm
u 3-4 juli - Ekobankens seminarier under Almedalsveckan

Mer information om dessa programpunkter kommer
under våren.

Organic Sweden arrangerar
den ekologiska framtidsdagen

Ekobanken har blivit
medlem i Organic Sweden
Organic Sweden är branschorganisationen för alla aktörer på
ekomarknaden som vill samverka för ökad försäljning och
export av ekologiska livsmedel och för att öka kunskapen och
därmed engagemanget för ekologisk produktion och konsumtion, inte minst bland våra politiker och beslutsfattare.
Organic Sweden bildades 2014 av ett stort antal företag och
organisationer som efterfrågade en paraplyorganisation för alla
som jobbar med ekologiskt i Sverige. I dagsläget har Organic
Sweden ett 60-tal medlemmar från hela livsmedelskedjan, som
ser värdet i att samverka både för att skapa opinion för ekologiskt och för att på olika sätt ta vara på det växande marknadsutrymmet i Sverige och internationellt.
Bland medlemmarna finns de som på olika sätt är aktiva
i organisationen, medan andra vill vara med för att stödja en
organisation som driver frågor som är viktiga för alla på ekomarknaden. Genom att öka kunskapen och engagemanget kring
ekologisk produktion och konsumtion arbetar Organic Sweden
för att stärka tillväxten i det svenska ekologiska lantbruket, i
handeln, på nya exportmarknader, i politiken och bland svenska
konsumenter. http://organicsweden.se/

Ekobanken ber att få önska alla kunder,
samarbetspartners och vänner en God Jul och
en fin start på det nya året! Vi har öppet som
vanligt, 9-12 och 13-16 alla vardagar under
helgerna som kommer.

Namn
Gata, box

Telefon

u 20 april – Ekobankens årsstämma

God Jul & Gott Nytt År

Köpa andelar i Ekobanken

Postnummer, ort

Kalendarium

Svarspost
121 967 900
153 20 Järna

