HUR INVESTERAR MAN I FINANSIELL RÄTTVISA?
14 JUNI 2012 FOTOGRAFISKA
Att kunna spara, låna och göra betalningar är ett grundläggande behov i dagens
marknadsekonomi. Många människor nekas tillgång till finansiella tjänster på grund av
fattigdom, socialt utanförskap, religionstillhörighet eller andra diskriminerande faktorer.
I år har Oikocredit International sin kooperativa årsstämma i Sverige och vi vill bjuda in till
temadag om Finansiell Rättvisa.
INBJUDAN

Med Oikocredits ledning på plats i Stockholm kan vi presentera
Oikocredits framgångsrika verksamhet inom utvecklingsfinans
och resultatet – både finansiellt och utifrån social påverkan.
Du får också möjlighet att delta i seminarier ledda av sakkun
niga från våra samarbetspartners och medlemmar såväl som
Oikocredit: PONTUS ENGSTRÖM , finanschef hos Svenska
Missionskyrkan berättar om sina erfarenheter från finansmark
naden och hur de kan användas för kyrkans investeringsbeslut
ur ett etiskt och socialt perspektiv. JUDY NGARACHU , region

chef för Oikocredit i östra Afrika presenterar Oikocredits arbete
på fältet. GING LEDESMA , ansvarig för Oikocredits avdelning
för Social Performance Management ger tillsammans med
PER SÖDERBERG från Svenska kyrkan inblick i hur aktivt kli
entskyddsarbete kan gå till.
Att använda sitt kapital för att åstadkomma hållbar föränd
ring på lång sikt är en stor utmaning. Vi är övertygade om
att sociala investeringar kan leda till Finansiell Rättvisa och en
ljusare framtid för många. Låt oss berätta hur.

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG NU!
http://www.oikocredit.org/campaigns/se/inbjudan
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HUR INVESTERAR MAN I FINANSIELL RÄTTVISA?
14 JUNI 2012 FOTOGRAFISKA
Vi vill berätta om vad finansiell rättvisa kan vara och ge exempel på hur det kan
uppnås. Seminariedagen, som är gratis för våra inbjudna gäster, bjuder på spännande
och engagerande talare från när och fjärran – därför genomförs den på både svenska och
engelska. Du kan redan när du anmäler dig ange vilket av de tre fördjupningsseminarierna
du vill delta i. Efter seminariets slut bjuder Oikocredit alla deltagare att besöka utställning
arna på ett av Sveriges just nu mest uppskattade museer – Fotografiska.
PROGRAM

HUR INVESTERAR MAN I FINANSIELL RÄTTVISA?
10.00

Välkomna

10.10

Oikocredit – investering i finansiell rättvisa

CECILIA NÄSMAN, OIKOCREDIT SVERIGE

BEN SIMMES, VD FÖR OIKOCREDIT INTERNATIONAL OCH YLSE VAN DER SCHOOT,
CHEF FÖR OIKOCREDITS INVESTOR RELATIONS

10.50

Introduktion till seminarier och därefter kaffepaus

11.15

Seminariepass
1

Sociala investeringar i ett finansiellt perspektiv
PONTUS ENGSTRÖM, CFO MISSIONSKYRKANS KAPITALFÖRVALTNINGSBOLAG DERBO FÖRVALTNING

2

East Africa – Oikocredit in the field
JUDY NGARACHU, OIKOCREDITS REGIONANSVARIGA FÖR ÖSTRA AFRIKA

3

Client protection – the Oikocredit way
GING LEDESMA, CHEF FÖR OIKOCREDITS AVDELNING FÖR SOCIAL PERFORMANCE & FINANSIELL ANALYS
OCH PER SÖDERBERG, MIKROFINANSSAMORDNARE PÅ SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE

12.00

Återsamling och sammanfattning från respektive seminarium

12.30

Avslutning

CECILIA NÄSMAN OCH YLSE VAN DER SCHOOT

Både svenska och engelska kommer att förekomma i presentationer och seminarier.
Efter avslutat förmiddagspass ges möjlighet att besöka Fotografiska muséets utställningar.

Kooperativens betydelse för finansiell hållbarhet Inbjudan paneldiskussion
Torsdag 14 juni kl 14.00, kommer Oikocredit att ha en paneldiskussion om ”Kooperativens
betydelse för finansiell hållbarhet” på Fotografiska, som är öppen för allmänheten. I panelen
deltar företrädare för utvecklingsarbete, finansmarknaden och kooperationen. Alla deltagare
i förmiddagens seminarium är varmt välkomna att delta även här. Anmäl dig redan idag och
var säker på att få en plats!

ANMÄLAN PÅ http://www.oikocredit.org/campaigns/se/inbjudan
Temadagen är kostnadsfri, och många vill ha en plats. Om du anmält dig och sedan får förhinder, meddela oss gärna så
snart som möjligt så ger du någon annan chansen att komma. Ej avbokad plats debiteras en avgift på 200 kr.
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