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Grameen Bankin pääkonttori Dha-
kassa näyttää ulkoa siltä kuin me-
nestyvän pankin pitääkin. Pilven-

piirtäjä kohoaa ympäristöään ylemmäksi ja
sen katolla kiiltelee iso pankin tunnus.

Sisällä ollaan heti kuin missä tahansa kehi-
tysmaan valtionvirastossa. Paljaita käytäviä,
kaikuvaa kivilattiaa, ankeaa ja niukkaa ka-
lustusta. Jalopuusta, sametista tai seinätai-
teesta ei ole puhettakaan, ei edes johdon ti-
loissa.

»Toimimme kaikin tavoin toisin kuin pe-
rinteiset pankit», hymähtää Grameen Ban-
kin pääjohtaja ja perustaja Muhammad
Yunus ja viittaa sisälle huoneeseensa.

Pieni huone voisi kuulua vaatimattomalle
yliopistomiehelle: hyllyt väärällään kirjoja,
yksinkertainen leveä pöytä ja puuselkäinen
tuoli. Pääjohtajalla ei ole yllään liituraitaa,
vaan ruudullinen pitkä kaapu.Asu on yhtai-
kaa luonteva, hiukan kuriton ja valtiomies-
mäisen arvokas, vähän kuin Yunus itsekin.

Yunusin katse vangitsee välittömästi. Siitä
huokuu lämpöä, intoa ja hiljaista huumoria.
Niiden takaa kiiltelee piinkova tahto.

Yhdistelmää on tarvittu. Bangladeshilai-

nen taloustieteen professori on käynyt avoin-
ta sotaa pankkimaailman ja kehitysrahoitus-
laitosten kaavoja vastaan vuodesta 1976, jol-
loin hän perusti Grameenin jakamaan mik-
roluottoja. Ne ovat yhteiskunnan vähä-
osaisille myönnettäviä pienlainoja, joiden
keksijäksi ja tärkeimmäksi kehittäjäksi
Yunus tunnustetaan. Häntä kutsutaan maa-
ilman köyhien pankkiiriksi.

Luottokelvottomiin
voi luottaa

Grameen Bankin asiakkaat ja omistajat ovat
luottokelvottomia ja kouluttamattomia maa-
laisnaisia, eivät suuryrityksiä tai rikkaita yk-

pankkiiri
Mikroluottojen keksijä Muhammad Yunus on 
lainannut miljardeja euroja maailman köyhimmille 
– ja saanut rahansa takaisin.

Köyhien 
T e k s t i  j a  k u v a t  H a n n u  P e s o n e n ,  Bangladesh

� Luotto on kaikille kuuluva ihmisoikeus,
ekonomisti ja pankinjohtaja Muhammed
Yunus sanoo.

� »Phone lady»
Zuleikha Rahman
myy Grameen
Bankin luotolla
hankitulla kännykäl-
lä puheluita. Syrjäi-
sessä Ashulian
kylässä soittajia on
paljon mutta toimi-
via puhelimia ei juuri
lainkaan.
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�

sityissijoittajia. Silti pankki tuottaa voittoa,
on hyvin hoidettu ja välttää riskihankkeita.

»Olemme hyvin vakavarainen pankki.
Myöntämistämme lainoista on maksettu ta-
kaisin 99 prosenttia. Kahdella kolmasosalla
konttoreista on tileillään enemmän säästöjä
kuin ne ovat antaneet luottoja», Yunus ko-
rostaa.

Kehitystutkijat myöntävät nykyään, että
mikroluotot ovat eräs parhaista käytännön
työkaluista kun äärimmäistä köyhyyttä yri-
tetään muuntaa siedettäväksi niukkuudeksi.

»On vaikea käsittää, että ihmisarvoisen
elämän ja toivottoman kurjuuden välinen
ero voi olla vain euro päivässä. Sitä euroa on

silti yleensä mahdoton hankkia», Yunus sa-
noo.

Mikroluotto auttaa pennitöntä ostamaan
haaveilemansa lehmän, jotta hän voi myydä
maitoa,maksaa sillä lainansa takaisin ja ostaa
aikanaan toisen lehmän.

Aikanaan tulee vasikoita. Avun varassa
elänyt on itsellinen.

Puolet asiakkaista
nostettu köyhyydestä

Grameenin 3,7 miljoonasta asiakkaasta jo yli
puolet on noussut köyhyysrajan yläpuolelle;
sen lainoilla on rakennettu 600 000 asuntoa.
Maailmanlaajuisesti mikroluotot ovat ko-

hentaneet satojen miljoonien ihmisten elä-
mää, sillä Grameenin kehittämiä toiminta-
malleja kopioidaan yli sadassa maassa Koso-
vosta Kiinaan ja Chicagon slummeihin.
Yunusia veikataan tulevaksi nobelistiksi.

Grameenin periaatteita noudattavaan
vahvaan kansainväliseen ketjuun kuuluu ke-
hitysmaiden pienrahoitukseen keskittyvä
säätiö Grameen Foundation USA. Yunus
kuuluu senkin perustajiin. Hän oli ensim-
mäisten joukossa onnittelemassa, kun säätiö
vastikään myönsi presidentti Tarja Halosel-
le vuoden 2004 Humanitarian Award -pal-
kintonsa. Se myönnetään henkilöille, jotka
ovat parantaneet köyhien elinolosuhteita



toiminnallaan sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden, sukupuolten tasa-arvon, ihmisoi-
keuksien ja köyhyyden poistamisen puoles-
ta.

YK puolestaan on julistanut ensi vuoden
mikroluottojen vuodeksi. Tarve on suuri:
noin puolet maapallon asukkaista joutuu tu-
lemaan toimeen alle kahdella eurolla päi-
vässä.

»He eivät ole tavallisten pankkien mieles-
tä lainakelpoisia.Luotto on kuitenkin kaikil-
le kuuluva ihmisoikeus. Jatkuva ilmaisapu
vain luo riippuvuutta, tappaa aloitekyvyn ja
auttaa köyhyyttä jatkumaan», Yunus tulis-
tuu.

Tee jäähtyy kupissa, kun köyhien pankkii-
ri puolustaa asiakkaitaan kiivain kädenliik-
kein.

Grameen ei käytä lainapäätöstensä perus-
teina asiakkaan varallisuutta,vaan hänen ky-
kyään, ideoitaan ja tahtoaan, joille ei aiem-
min ole annettu mahdollisuuksia.

»Meillä etusijalla ovat köyhät naiset, sillä
he ovat tunnollisimpia rahankäsittelijöitä ja
takaisinmaksajia. Bangladeshin niin kuin
monen muunkin maan pankkiongelmat eivät
ole heidän aiheuttamiaan,vaan suuryritysten
ja rikkaiden yksityisasiakkaiden holtittoman
lainanoton tuloksia»,Yunus puuskahtaa.

Vaikeuksiin ajautunut
maksaa kun jaksaa

Monet muutkin Grameenin käytännöt saa-

vat perinteisten pankkiirien hiukset nouse-
maan pystyyn. Grameenin konttorit ovat
siellä missä köyhätkin – maaseudun syrjäky-
lissä. Pankki ei vaadi myöntämilleen lainoil-
le vakuuksia tai tee luottotietotarkistuksia.

Vaikeuksiin ajautuva asiakas saa lisää
maksuaikaa, eikä velan kokonaiskorko kos-
kaan ylitä alkuperäistä lainasummaa. Pank-
ki ei myöskään ryhdy kalliisiin perintä- tai
rangaistustoimiin, jos laina jää lopulta mak-
samatta.

»Miksi uhkailla ja pelotella asiakkaita kun
heiltä ei kuitenkaan saa mitään? Se on nöy-
ryyttävää ja kuluttaa turhaan voimavaro-
jamme», Yunus perustelee, nyt jo taas vii-
leästi.

Grameenin toiminnasta on hyväuskoinen
haihattelu kaukana. Lainan takaisinmaksu
on tehty asiakkaalle mahdollisimman hel-
poksi jakamalla se pieniin viikkoeriin. Sen
enempää pankki kuin omaiset eivät jää pu-
laan, jos asiakas kuolee tai epäonnistuu. Sii-
tä pitää huolen lainavakuutus, jota asiakas
maksaa joka lyhennyksen yhteydessä.

Maksueristä kerätään pieni summa myös
katastrofi- ja henkivakuutusrahastoihin sekä
asiakkaan säästötilille.

Vuoden 1998 suurtulvan aikana lähes puo-
let Grameenin asiakkaista ajautui suuriin
maksuvaikeuksiin. Pankki selvisi lainaamal-
la 140 miljoonaa euroa Maailmanpankilta ja
Bangladeshin keskuspankilta, ja otti opik-
seen.

»Ymmärsimme, että ellemme rakenna
puskurirahastoja, romahdamme yhdessä
asiakkaittemme kanssa. Hehän ovat kaik-
kein haavoittuvimpia uhreja. Rahastot on
suunniteltu auttamaan heidät nopeasti ta-
kaisin jaloilleen. Kun hätä iskee, he saavat
uutta lainaa. Mutta eivät ilmaisapua – sitä
otetaan aina enemmän kuin tarvitaan, ja sii-
nä sivussa haaskataan»,Yunus sanoo.

Grameenin menestys perustuu siihen, että
pankin johto ja henkilökunta tuntevat köy-
hät asiakkaansa ja heidän vaikeutensa. Nii-
hin perehtyminen myös loi pohjan pankin
synnylle.

Ekonomisti, joka
yritti olla ihminen

Yunus opetti taloustieteitä Chittagongin yli-
opistossa Bangladeshin suuren nälänhädän
aikana 1974. Työpaikalleen nuori ja innokas
professori joutui kulkemaan läpi ahdingossa
kituvan Jobran kylän.

Ristiriita oli raaka.
»Opetin tyylikkäitä teorioita, ja kun astuin

luokasta, ympärillä ihmiset kuolivat näl-
kään.Tunsin oloni kamalaksi.» �
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Parbin Begumin korissa on pähki-
nöitä, keksejä ja suklaata. Tottu-
neesti hän nostaa sen kainaloonsa

ja lähtee kolkuttamaan ovelta ovelle.
Vielä muutama kuukausi sitten jokainen

koputus sai hänet hyytymään pelosta ja hä-
peästä.

Nayaparan kylässä vajaan parin tunnin
ajomatkan päässä Dhakasta asuva Parbin on
ollut kerjäläinen lapsesta asti. Pienviljelijä-
isä jäi koronkiskurin uhriksi ja pakotettiin
myymään peltonsa. Perhe joutui asumaan
toisten nurkkiin. Parbinin molemmat kyy-
närvarret vammautuivat 12 vuoden iässä.

»Seurasin äitiä kadulle. Kerjääminen ma-
sentaa, mutta vaihtoehtoja ei ole ollut.»

Kerjäläinen, joka otti   laGrameen Bank

� 3,7 miljoonaa lainansaajaa, joista 
96 prosenttia naisia
� 1 267 konttoria
� 12 000 työntekijää
� Toimii 46 300 kylässä
� Myönnetyt lainat: 3,63 miljardia euroa
� Takaisin maksetut lainat: 3,28 miljar-
dia euroa
� Myönnetyt lainat 2003–2004: 310,05
miljoonaa euroa
� Lainojen takaisinmaksuprosentti:
98,91
� Liikevoitto 2003: 4,92 miljoonaa euroa
� Grameen Trust tukee 113:aa mikro-
luottojärjestöä 34 maassa. �

� Mikroluotto voi
muuttaa äärimmäi-
sen köyhyyden 
siedettäväksi 
niukkuudeksi.

� Kerjäläisestä kauppiaaksi. 
Parbin Begum ei enää häpeä 
kulkiessaan ovelta ovelle.
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Viime keväänä Parbin kuuli naapureilta
Grameenista, joka tuolloin käynnisti ensim-
mäisenä pankkina maailmassa lainaohjel-
man kerjäläisille. Sen tarkoituksena on kan-
nustaa kerjäläisiä kadulta pienyrittäjiksi.

Parbin on ohjelman ensimmäisiä lainan-
saajia.

»Kävin tapaamassa pankin edustajaa ky-
lässä. Kerroin tilanteestani. Hän ehdotti, et-
tä alkaisin myydä naposteltavaa sen sijaan et-
tä kerjäisin. Ihmisethän jo tuntevat minut,
kun kolkutan.»

Parbin sai seitsemän euron lainan myynti-
tavaroiden ostoon.

»He sanoivat, että saan lisääkin jos tarvit-
sen.»

Kerjätessään Parbin keräsi päivässä ko-
koon kilon riisiä ja 15–20 senttiä. Nyt ansiot
ovat kaksinkertaistuneet. Lainaa hän lyhen-
tää 20 senttiä viikossa. Siitä ei peritä korkoa.
Hän on maksanut takaisin jo kaksi kol-
masosaa.

Grameenin hankkeessa on mukana jo yli
15 000 kerjäläistä.Kerjäämisen lopettaminen
ei ole lainansaannin ehto, mutta Parbin on
sen jo tehnyt.Pian hän saa pankilta oman,va-
lokuvallaan varustetun henkilökortin – en-
simmäisen elämässään.

»Kaikki on erilaista kuin ennen.Nyt lapset
ja monet aikuisetkintervehtivät minua iloi-
sesti.He eivät ryntää sulkemaan oviaan,vaan
tulevat luokseni», hän ihmettelee.

Pää painuneena ja lähes mykkänä laahus-
taneesta hylkiöstä on tullut ryhdikäs nainen,
joka puhuu säteillen tulevaisuudestaan. Hän
aikoo liittyä Grameenin naisryhmään.Viiden
vuoden päästä hän voi anoa mikroluottoa,
jolle hän tietää jo kohteenkin.

»Lainaan 60 euroa, jolla ostan käytetyn
polkupyöräriksan. Palkkaan jonkun polke-
maan sitä laskuuni. Sitten minun ei tarvitse
enää välittää miehestäni. Hän hakkaa minua
ja käy jatkuvasti vieraissa. Olen vapaa, ja
voin elää omillani kahdestaan 7-vuotiaan
poikani kanssa. Ehkä saan joskus oman
asunnonkin.» �

H a n n u  P e s o n e n

i   lainan



Kyläläiset kertoivat,että he voisivat selviy-
tyä jos heillä olisi edes hiukan rahaa ostaa
lehmä tai kanoja.

»Keräsin listan.Päästäkseen pälkähästä 42
ihmistä tarvitsi 27 euroa. Minä puhuin mil-
jardeista ja he myivät vertaan kun eivät saa-
neet sitä vähää kokoon!»

Yunus lainasi rahat.
»Sen sijaan että olin ekonomisti, yritinkin

olla ihminen.»
Sana kiiri muihinkin kyliin. Hyviä suunni-

telmia esitteleviä varattomia kerääntyi jo-
noiksi yliopiston portille.

»Ajattelin silloin, että tämä on jo pankin
asia eikä minun. Mutta kun esitin pankeille
ongelman, sain vastaukseksi, etteivät ne voi
tehdä mitään. Nämä ihmiset ovat liian köy-
hiä, eikä heillä ole vakuuksia.»

Yunus perusti oman tilin, antoi uusia lai-
noja tarvitsijoille ja käski maksamaan puolen
vuoden sisällä takaisin.

»Kaikki maksoivat. Innostuin valtavasti,
mutta pankit eivät vieläkään. Kun onnistuin
yhden kylän osalta,pankit sanoivat,ettei mal-
li silti toimi kymmenessä.Tai ei ainakaan ko-
ko maakunnassa, ja niin edelleen. Lopulta
ajattelin, että painukoot helvettiin. Minä pe-
rustan sen pankin itse.Ei siinä sen suurempaa
ajatusta ollut. En koskaan kuvitellut luovani
tällaista Grameenia. Mutta kaikki on mah-
dollista – pankeilta vain puuttuu aloitekykyä
ja ennakkoluulottomuutta»,Yunus tokaisee.

Hetkeksi hänen katseensa kovettuu.Sitten
silmien aurinko alkaa taas paistaa, kun hän
alkaa kuvailla uusimpia näyttöjä Grameenin
omasta ennakkoluulottomuudesta.

Kännykkälainalla
naisyrittäjäksi

Muutama kuukausi sitten Grameen käyn-
nisti todennäköisesti ensimmäisenä ja ainoa-
na pankkina maailmassa oman lainaohjel-
man kerjäläisille. Vuosi sitten se alkoi hyö-
dyntää Bangladeshin nopeasti kasvanutta
matkapuhelinverkkoa.

Bangladeshissa on vähiten puhelimia hen-
keä kohti Aasiassa. Grameen antaa puhelin-
motissa elävien syrjäkylien naisille luottoja
kännykän ostoa varten. Yli 70 000 puhelin-
rouvaa,»phone ladya»,myy nyt kioskeissaan
puheluja.Kysyntä on suuri.Lähes joka kylän
asukkailla on sukulaisia Persianlahdella siir-
totyöläisinä.Postilaitos on hidas ja epävarma.

Puhelinrouvien ohella hyötyvät viljelijät,
jotka saavat paremmat tulot voidessaan nyt
sopia jo ennen kaupunkiin lähtöä, kuinka
paljon ja minne tuovat tuotteitaan. Soitot
tuovat tasaisen rahavirran Grameen Phone
-yhtiön tilille.

Pankki on kytkenyt syrjäkylät myös inter-
netiin. Se auttaa Grameenia pitämään tiedot
asiakkaistaan ajan tasalla ja tuo halvan yh-
teyden kyläläisille – lukutaidottomatkin sa-

nelevat viestinsä sähköpostiin tai skannaut-
tavat valokuvan.

Nämä ovat esimerkkejä, miten koulutta-
mattomat maaseudun asukkaat käyttävät
monimutkaista modernia teknologiaa taval-
la, joka vähentää köyhyyttä.

Syrjäkylien kännykät auttoivat paljon
myös viime tuhotulvan pelastustöissä.

»Aiemmin tiedonkulku oli tulvien ensim-
mäinen uhri – apua meni paikkoihin, joissa
sitä ei tarvittu, ja puuttui sieltä,missä hätä oli
suuri. Nyt oli toisin, koska perustimme 180
maksutonta hätälinjaa»,Yunus sanoo.

Grameen Bankin toiminta on myös oleel-
lisesti muuttanut naisten asemaa Bangla-

deshissa, Yunus tähdentää. Varsinkin maa-
seudulla naisen paikka on määritelty tiukan
vanhoillisen islamilaisen tulkinnan mukaan:
hunnutettuna nurkassa, vailla oikeuksia per-
heen omaisuuteen.

»Lainat ovat tuoneet naisille päätäntäval-
taa ja itsekunnioitusta. Ne kirjataan aina
naisten nimiin, niin kuin luotoillamme ra-
kennetut talotkin. Se on tehnyt naisten elä-
män turvallisemmaksi ja vapaammaksi. Esi-
merkiksi perheväkivalta on vähentynyt
oleellisesti, kun naiset voivatkin ottaa omai-
suutensa ja lähteä.»

Mikroluottoja
Suomeenkin?

Grameenin kaltaiselle pankille on tarvetta
teollisuusmaissakin,Yunus sanoo.

»Kynnys ihmisarvon ja toivottomuuden
välillä on teillä ehkä tuhat eikä kymmenen
euroa, mutta periaate on sama. Varmaan
Suomessakin on runsaasti ihmisiä, joita pan-
kit eivät kelpuuta asiakkaikseen. Ratkaisu
ongelmiin olisi pikkusumman päässä, mutta
siihen he eivät koskaan yllä.»

»Ajatelkaa, kuinka moni maahanmuutta-
ja jää pysyvästi nurkkaan, kun heitä ei oteta
töihin eikä heillä ole alkupääomaa työllistää
itseään.Silti he ovat yleensä kyvykästä väkeä
ja voisivat aloittaa vaikka puusepän työt tai
lastenhoitopalvelun.Toki he elävät edelleen
– teillähän on mainio sosiaaliturva. Mutta on
tuhoisaa elää jatkuvasti sen varassa, ilman
työn tuomaa arvostusta ja itsetuntoa.»

Yunusin mielestä perinteiset rahoituslai-
tokset eivät vieläkään tunnusta, että hän
saattaisi olla oikeassa.

»Grameen on pankeille kova pala. Kun ne
eivät enää saa koko maailmaa uskomaan,et-
tei köyhille voi lainata, ne hokevat uutta is-
kulausetta: se on liian kallista. Perisivät
enemmän! Myös Maailmanpankin ja Aasian
kehityspankin on ollut pakko tarkistaa ko-
rulauseitaan.Silti niiden luototuksesta kana-
voituu köyhimmille vain vajaa prosentti.To-
siasiassa ne toivovat hartaasti, että Grameen
sortuisi. Silloin niiden painajainen olisi ohi»,
pankkiiri naurahtaa silmät ilkikurisesti tuik-
kien.

Grameen Bankin matkijat ovat usein epä-
onnistuneet.

»Ei ihme.Mikroluotto-sanaa käytetään su-
rutta jopa tavallisten korkeakorkoisten ku-
lutusluottojen yhteydessä, jos ne vain ovat
pieniä. Eikä ole helppoa pyörittää kannatta-
via mikroluotto-ohjelmia, jos varat tulevat
pääasiassa kehitysavun antajilta. Niistä mo-
net eivät saa ottaa talletuksia luotonsaajilta.»

Maailman köyhyys voidaan silti puolittaa
vuoteen 2015 mennessä,Yunus uskoo.

Ruskeissa silmissä välähtää.
»Tarvitaan vain luottamusta köyhiin. Hei-

dän on se itse tehtävä.» �
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� Muhammad 
Yunus saattaa 
vielä saada talous-
tieteen Nobelin.

Mikroluotot
� Pienlainoja yhteiskunnan
köyhimmille, yleensä naisille
� Ohjaavat vähävaraisia kohentamaan
itse elinolojaan
� Ei vakuuksia tai rangaistusseuraa-
muksia
� Lainan saanti edellyttää kuulumista
ryhmään, joka ei silti ole takuuvastuussa
jäsenistään
� Takaisinmaksu pienissä erissä
� Nykyään noin 70 miljoonaa perhettä
yli sadassa maassa hyötyy mikroluotoista
� YK:n tavoite on nostaa mikroluotto-
jen saajien määrä sataan miljoonaan
vuonna 2005 �

� Muhammad Yunus aikoo 
≈todistaa jatkossakin, että köyhille
kannattaa lainata.


