
  

ATT GE
Hur var och en av oss kan 

förändra världen

Bill Clinton



  

Syfte och Upplägg 

• Visa olika sorters givande - kapitel

• Visa olika typer av givare

• Ge goda exempel
• Uppmana till hur läsaren kan göra

• Referenser internet + böcker för varje 
kapitel



  

Innehåll
Ökningen av privatpersoner som ger
Att ge pengar
Att ge av sin tid
Att ge saker
Att ge av sin kunskap
Försoningsgåvor och pånyttfödelser
Gåvor som blir till nya gåvor
Gåvor som är kopierbara
Att ge stöd till bra idéer



  

Att organisera marknader för allmänna 
nyttigheter

Även icke-vinstdrivande marknader kan 
organiseras

Men regeringen då?

Hur mycket bör du ge och varför?



  

Ökning av privatpersoner
• NGOs
• Clinton foundation - Aidsmedicin
• Bill & Melinda Gates - hälsovård Afrika, Indien
• Bono - 1% BNP
• Jimmy Carter - masksjukdomar Afrika, 

livsmedelsprod, mänskl rättigheter, 
valövervakning,Habitat for Humanity

• Muhammed Yunus - Grameen Bank - 
microlån till fattiga (97% kvinnor) (98% 
återbet), räntefria lån t tiggare, 58% över 
existensminimum. Tillväxt i Bangladesh.

• Wangari Maathai, Green Belt Movement - 
trädplantering i Kenya



  

Skäl till ökning

• En majoritet av världens befolkning har för 
första gången folkvalda regeringar - större 
möjligheter

• Global massmediekultur och ledares 
känslighet för allmänna opinionen - svårare 
att hindra

Stor ökning av NGOs i Ryssland (400 000), 
Kina (280 000 reg), Indien (500 000), USA 
(mer än 1 000 000, 7% av arbetskraften)



  

Skäl till ökning

• IT och global kommers har skapat 
gigantiska nya förmögenheter - många 
har återinvesterat 

• Lättare att ge, f a genom Internet 
(blygsamma bidrag kan ge stora 
summor), ex postkodlotteri



  

Clinton Global Initiative

• Vid FN:s öppnande
• Regeringsledare, filantroper, företagsledare, NGO-

aktivister
• 4 globala problem - commitment

- klimathotet
- extrem fattigdom
- samhällsstyre i fattiga länder
- främja fred mellan religioner & etniska grupper

1: 2,5 miljarder dollar, 2: 7 milj dollar
Internetutsändning: 48 000
Mål: skapa globalt nätverk av civila aktivister



  

Att ge pengar

Gates: ”Om vi kan hitta vägar så att 
fattigas behov skapar vinster för företag 
och röster till politiker, då har vi hittate 
ne hållbar lösning för att minska 
orättvisorna i världen.”

Identifierar problem, hittar lösningar, 
mäter effekten i mänskliga termer, delar 
med sig av erfarenheterna.



  

• Warren Buffet
• Robin Hood Foundation(N Y)
- Samlar in från välbärgade, 

förtroendeingivande styrelse
- Täcker all admin själva
- Rigorös utvärdering
• Angel Network (Oprah Winfrey): bl a skolor, 

skolböcker, akademi för fattiga flickor i 
Sydafrika, ”The Big Give”

• Cullman: Chess in the Schools (USA)



  

Fattiga som ger

• Oseola McCarthy - Tvätterska i 75 år, levde 
fattigt, sparade, gav 60% till utbildning för 
fattiga - stipendier

• Kiva - mikrolån på 25 el 50 dollar till 
entreprenörer i utvecklingsländer
Kiva.org - foton med beskrivningar, betalar, 
får uppdateringar

• Barn och ungdomar, t ex Challah for hunger
• Freddi Zeiler: A kid’s guide to giving



  

Att ge av sin tid

• 55% vuxna i USA, 239 miljarder dollar i 
arbetstimmar…

• Partners in Health (Paul Farmer) TBC, Aids - 
El från ”Solar Electric Light Fund”
(Haiti, Rwanda)

• Clinton aidsprojekt i Leshoto - 
”specialistpatienter”

• Donationer till voluntärår för studenter (t ex fr 
Kinko’s)

• Make-A-Wish (för dödssjuka barn)
Voluntärjobb vso.org.uk



  

Att ge saker

• Doc to Dock
• Partnerskap mellan US och Zimbabwe-skolor 

(Saltzberg, Grabow)
• Room to Read (Wood) skolor, böcker eng och 

lokalt språk, etc. 287 skolor i Nepal på 6 år, 3 
600 bibliotek etc. 117 data- och 
språklaboratorier, stipendier, nu även i 
Sydafrika.
”Leaving Microsoft to change the world”

• World Bicycle Relief



  

• Save the Music Foundation - USA

• Kläder, career gear, idrottsutrustning

• Operation Christmas Child
• eBay Giving Works



  

Att ge av sin kunskap

• Extralärare i läsning etc
• Utbildning av extralärare
• HIPPY (Home Instructions for Parents of 

Preschool Youngsters) - nyinvandrare 

• YAL - Young Arab Leaders
• Women for Women International (kvinnor i 

krigsdrabbade områden) en-till-en-modell m 
faddrar



  

Gåvor som blir nya gåvor

• Dan West: Heifer International (1944)
Mål: utrota svälten i världen - ger kor, getter etc till fattiga 

familjer -> mjölk, ull, kött -> mat, pengar till utbildning, 
hälsovård, bättre bostäder och småskaligt 
företagande.
Lokala grupper koll

Mottagarna måste dela med sig av första avkomman till 
andra hjälpbehövande

10 milj människor -> 45 milj i 128 länder
Plan: nå 23 milj för slutet av årtiondet (Ex s121 ff)
Ge: kviga 250 USD, andel 25 USD, bikupa + utb 30 USD 

etc. Skolelever: read to feed



  

• Ubuntu Education Fund:
• Hjälp till flicka som blivit ensam med 

syskon -> startade stödgrupp med 
utbildning

• Page Education Foundation
Stipendier till eftergymn utbildning för 
unga färgade -> minst 50 timmar per år 
som mentor eller privatlärare i förskola-
skola (stöd + förebild)
(Även Bernard Rapoport UTexas)



  

Gåvor som är kopierbara

• Milleniebyar (FN - halvera extrem 
fattigdom t 2015) Jeffrey Sachs 
s 129 - mönsterbyar att kopiera
Skicka vidareprincip - frön, gödsel
Millenium Promise - privata kan bidra

• Hunter Foundation - tills m Clinton - 
göra jordbruket effektivt i ett par 
Afrikanska länder, microlån s 132



  

• Central Asia Institute - Greg Mortensen

(K2 Pakistan - by, sålde allt 2000 USD, skrev 
brev om bidrag. 58 skolor i Pakistan och 
Afghanistan (24 000 barn)

- helt lokalt initierat, genomfört, styrt

- både små och stora givare

(Pennies for peace - skolbarn- en penny = en 
penna)

Bok ”Three cups of tea”

• HOPE s 147



  

Att ge stöd till bra idéer

• Bill Drayton: Ashoka - främja socialt och 
ekonomiskt nytänkande

• Omidyar network
• Global Giving (hemsida med projekt att 

stödja, rapportering)

• One Economy (bredband, Beehive)


