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Madlavning 
 

Den solidariske kalabas 

- en strategi for finansiering af vækst 
 

- fra nr. 158, efteråret 2017, af 

kvartalsblad fra asbl1Autre Terre, Belgien  

- af Benoît Naveau, programleder i 

Vestafrika 

- fotos ved Benoît Naveau, herunder 

gruppebilledet på bagsiden   

- oversat af Tina Jonstrup Larsen  

- noter ved oversætteren. 

 

Det at få adgang til den nødvendige kapital for at 

finansiere sine projekter viser sig ofte at være en 

                                                           
1 Association sans but lucratif: non-profit forening. 

uoverstigelig udfordring for mange mikro-

igangsættere i Vestafrika.  
 

Det senegalesiske eksempel med den solidariske 

kalabas viser det velkendte ordsprog i praksis: 

Mange bække små gør en stor å.   
 

For at øge husholdningsbudgettet vælger den 

senegalesiske kvinde i landbruget ofte at 

forarbejde eller sælge produkter, ved eksempelvis 

at forarbejde afgrøder til færdigretter eller at købe 

et lille lager af grøntsager, som hun videresælger 

på markedet.  
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Men så snart de tjener noget, bliver pengene brugt 

til at få mad i gryden den selvsamme aften og det 

lille overskud er bestemt til at blive investeret i 

flere råvarer til det lille lager.  
 

Under disse betingelser er det umuligt at lægge et 

tilstrækkeligt stort beløb til side med henblik på at 

øge sine økonomiske aktiviteter ved at købe flere 

råvarer, sælge længere væk fra hjemmet eller i 

større mængder.  
 

Den solidariske kalabas er en innovativ måde at 

løse problemet med at ophobe den nødvendige 

kapital til at kunne sætte en ny aktivitet i vækst. 

Det er ligeledes en løftestang for et solidarisk 

fællesskab.  
 

Den solidariske kalabas samler ofte kvinderne 

(sjældent mændene) fra samme landsby, eller dem 

som begiver sig af med samme aktivitet 

(fiskehandlere, snedkere og tømrere osv.). Disse 

grupper mødes ofte omkring en kollektiv 

økonomisk aktivitet, for eksempel produktion af 

jordnøddeolie og forarbejdning af afgrøder.  
 

Ved sådanne lejligheder lader alle et ukendt beløb 

(kun kendt af giveren) glide ned i kalabassen, der 

er dækket til med et stykke stof. Man taler i den 

forbindelse om en AVA: Apport Volontaire 

Anomyme = en frivillig og anonym støtte.  
 

Den indsamlede høst fra hver enkelt situation (fra 

1 til 10 euro) er bestemt til at støtte en fælles fond 

med to formål: først og fremmest socialt ved at 

gøre det muligt for alle at bede om lån ved 

uforudsete udgifter (begravelse, sygdom, 

fødevarekrise mm.), dernæst til fremme for at 

opbygge en roterende fond bestemt til at øge 

kapitalen for samtlige medlemmer.  
 

På skift modtager hvert medlem et relativt 

betydningsfuldt beløb (+/- 75 Euros) der muliggør 

køb af et lager med råvarer til at forarbejde eller 

videresælge. Efter en passende periode (en til flere 

måneder) tilbagebetales summen til fonden og 

bliver udlånt til et andet medlem.  
 

                                                           
2 Ud fra den synsvinkel, at en basis-landbrugsindkomst 
begrænser sig til 40 euros per måned, kan man 

Mellem tidspunktet for lånet og tilbagebetalingen 

har investeringen skabt et tilstrækkeligt overskud 

til at tilbagebetale lånet og udlede en væsentlig 

indkomst som tjener til at øge den rullende fond. I 

løbet af processen har mikro-iværksætteren haft 

mulighed for at købe flere produkter til at 

forarbejde eller videresælge. 
 

Den rullende fonds evne til selvfinansiering findes 

også på det kollektive plan takket være ”AVA”, 

som gør det muligt gruppevis at udvikle kollektive 

aktiviteter. Overskuddet tillader dem at købe flere 

råvarer og dermed opnå større fordele ved 

forarbejdning eller videresalg.  
 

Fordelen ved systemet skyldes også modellens 

progressive kvalitet, der skaber grobund for en 

afmålt vækst i de økonomiske aktiviteter i 

overensstemmelse med gruppernes kompetencer.  
 

Progressiviteten gør det imidlertid muligt at tjene 

en væsentlig sum. I løbet af nogle år, ses det ikke 

sjældent at en gruppe når op over 1.500 euros2 i 

arbejdsprocessen (det vil sige lånt ud til 

medlemmerne eller beholdning i kassen). 
 

Den solidariske kalabas er en simpel proces, der 

tjener til solidaritet mellem medlemmerne. På 

basis af en fælles opsparing, udvikler grupperne 

økonomiske aktiviteter og tjener til øgede 

fondsmidler til gavn for såvel fællesskabet som 

den enkelte.  
 

Kalabassen kan ligeledes støtte medlemmerne i 

hårde tider og på den måde spiller den også en 

socialøkonomisk rolle i lille målestok. Endelig 

bidrager den til at skabe en fælles økonomi frem 

for konkurrence.  
 

Den opmuntrer folk fra samme sociale gruppe til 

at hjælpe hinanden frem for at konkurrere, og det 

er måske den største succes ved denne praksis.  

……………….. 

 

På næste side ses et gruppebillede af nogle af de 

kvinder + en enkelt mand, der er med i ordningen. 

 

forestille sig hvad det beløb repræsenterer i 
landbrugsprocesserne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


