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NavPartners är en ideell svensk bi-
ståndsorganisation med huvudkontor 
i Mölndal. 

– Vi tror att ett ansvarsfullt företa-
gande är en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för att lyfta människor från 
fattigdom, säger Mölndalsbon Per-Olof 
Edström.

Sida har genom åren erfarit att en av de mest 
effektiva formerna för bistånd görs om det 
redan från början fi nns en lokal förankring 
upparbetad i biståndslandet. Där redan förtro-
endefulla relationer fi nns mellan organisatio-
ner i givarlandet och biståndslandet fi nns bäst 
förutsättningar för att medlen utan spill går 
till att bygga och utveckla det civila samhället. 
Sida väljer bland annat därför att fi nansiera 
NavPartners projekt i Östafrika.

Gnosjöanda inspirerar
NavPartners samarbetsorganisation EPTF 
(Economic Projects Trust Fund of the Naviga-
tors) har sedan 1989 hjälpt företag att komma 
igång genom rådgivning och lån. Inom ramen 
för EPTF har NavPartners sedan 2000 med-
verkat till att utveckla ett utbildningsprogram 
inom entreprenörskap för arbetslösa kenyaner 
med minst gymnasieutbildning: GAP (Gra-
duate Assistance Programme).

– Vi, liksom Sida, bidrar med fi nansiering 
och kvalitetsutveckling. Inspirationen till 
GAP kommer faktiskt från Gnosjöandan 
och Science Park i Jönköping. GAP utbildar 
människor att bli goda entreprenörer som kan 
försörja sig själva och i förlängningen skapa 
arbetstillfällen för andra, förklarar Per-Olof 
Edström som levt i tio år i Kenya och som ver-
kat med biståndsprojekt från svensk horisont 
sedan 1993.

118 nya företag på 5 år
De som antas till GAP genomgår en tre veckor 
lång intensivutbildning samt möjligheter till 
uppföljning och coachning. Deltagarna får 
ta fram en affärsplan med handledning av 
erfarna företagare. Kreativitet och förmåga 
att samarbeta utvecklas genom övningar. Hur 
man som företagare kan hantera och motverka 
korruption och bidra till en hållbar utveckling 
av samhället utgör 
också viktiga inslag. 
Det fi nns även möjlig-
het att låna pengar för 
att fi nansiera företags-
starter genom fonden 
EPTF. Genom GAP 
får deltagarna kontakt 
med ett brett nätverk av 
etablerade och nya fö-
retagare. Många bidrar 
även själva som lärare 
och handledare i fram-
tida GAP-program.

– Sedan 2000 har 
350 personer genom-
gått GAP i Kenya, 118 företag har bildats och 
i dessa företag har ytterligare cirka 100 perso-
ner anställts. Det fi nns möjlighet att ta lån från 
EPTF men enbart 17 av GAP-deltagarna har 

Bistånd via Mölndal till Östafrika
NavPartners medverkar till småföretagsutveckling i Kenya

gjort detta, resten har självfi nansierats eller 
fi nansierats från annat håll. Det är väldigt po-
sitiva siffror i ett land där arbetslösheten ligger 
på 40 procent, säger Nils Lindh, som arbetar 
med organisations- och kvalitetsutveckling 

inom NavPartners.
Från 2004 utvecklas 

GAP till att erbjudas 
arbetslösa kenyaner 
även i andra städer än 
i huvudstaden Nairobi. 
I år beräknas 140 per-
soner genomgå utbild-
ningen på fem orter.

En krona blir tio
För utvecklings- och 
entreprenörsutbi ld-
ningsprojekt som ska 
genomföras under 

2005 och 2006 har NavPartners utlovats en 
90-procentig fi nansiering av Sida. Resterande 
tio procent bygger på NavPartners egna in-
samlingar. 

– Vi behöver samla in 339 000 kronor under 

2005 och 2006 för att fi nansiera våra åtagan-
den. Av dessa har vi nu samlat in 140 000 kro-
nor. Jag vill uppmana alla som är intresserade 
av att stödja våra, av Sida godkända, projekt 
att kontakta oss, säger Per-Olof Edström. 
Kom ihåg att varje bidragen krona tiodubb-
las i projektet. Dessa bidrag går oavkortat 
till projekten. Övriga kostnader för att driva 
verksamheten fås genom medlemsavgifter och 
andra bidrag.

NavPartners medverkar även i ett omfat-
tande HIV/AIDS-projekt i Kenya och Uganda. 
För dessa projekt står Sida för hela fi nansie-
ringen. 

Tel: 031-27 70 14  •  info@navpartners.se  •  www.navpartners.se

Hjälp till självhjälp. Ledarskapet för projekten i Kenya är kenyanskt. NavPartners står för fi nansiering och kvalitetsrådgivning. På bilden Nisse 
Lindh och Per-Olof Edström.

Tillväxt i Östafrika. Genom entre-
prenörsutbildningar och mikrolån 

i Kenya, där NavPartners och Sida 
samverkar, startas hela tiden nya 

småföretag som växer i omfattning 
och antal anställda. 

Foto: Joakim Gustafson.
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