Andelskassen Oikos – etiske retningslinjer
Andelskassens formål er beskrevet i vedtægternes §1, stk. 2: Det er andelskassens formål at
virke som pengeinstitut for andelshavere og medlemmer og i denne egenskab yde den bedst
mulige service, herunder at kunne støtte aktiviteter til fordel for verdens fattige.
Andelskassen Oikos ønsker at være en konkret handlingsmulighed for mennesker, der deler
bekymringen over den ulige fordeling af verdens goder mellem rige og fattige lande. Det sker
især ved at stille lavt forrentede lån (mikrolån) til rådighed for verdens fattige, som ikke har
andre muligheder for at optage lån på rimelige vilkår, men også ved finansiering af
aktiviteter, der har en direkte afledt effekt til fordel for fattige, fx handel med u-lande på fair
vilkår.
Dette formål søges efterlevet efter følgende retningslinier:
1. Andelskassen Oikos (herefter blot Oikos) arbejder med midler, som indskydere og
andelshavere har betroet andelskassen at forvalte. Oikos skal derfor til enhver tid sikre, at
man er i stand til at svare enhver sit i henhold til gældende regler for pengeinstitutter.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet og der er ingen økonomiske fordele forbundet med arbejdet
i hverken bestyrelsen eller repræsentantskabet.
2. For at kunne yde størst muligt støtte til aktiviteter til fordel for verdens fattige skal Oikos
vokse. Jo større Oikos bliver, jo større beløb kan udlånes til projekter - især lån til
mikrokreditter, der gavner verdens fattige. Det er således et mål i sig selv at Oikos'
egenkapital og balance forøges, men ikke for enhver pris. Oikos skal altid kunne stå til
regnskab for hvorledes indtjeningen har fundet sted. Vigtigheden af tegning af andele skal
understreges og nuværende og kommende andelshavere skal bevidstgøres om, at det er
deres andele som er bestemmende for størrelsen af den støtte som Oikos kan yde.
3. Oikos betragter penge som et byttemiddel og ikke som en vare med en egenværdi. Af
samme grund afstår Oikos fra valutaspekulation og lignende forehavender, men søger at
investere i etisk forsvarlige projekter og værdipapirer hjemme og ude. Da Oikos' nærmeste
samarbejdspartnere (Oikocredit i Holland, Strømmes og SIDI i Frankrig) fremover vil
anvende `euro´ i videreformidling til verdens fattige kan andelskassen have en del af driften i
euro uden at dette skal betragtes som spekulation.
4. Oikos ønsker at fremme rentefri pengeformidling, men må sikre sig en indtjening ved
almindelig forretning, så kassen kan sikres en sund drift med henblik på at tjene det
overordnede formål. Oikos er som andre pengeinstitutter afhængig af en passende
rentemarginal (forskellen mellem ind- og udlån) til dækning af driftsomkostninger, nye
fremstød osv., men beløb, som indsættes i Oikos-puljen (Oikos penge), skal i videst muligt
omfang anvendes til aktiviteter til fordel for verdens fattige.
5. Oikos ønsker at fremme økologisk og bæredygtig adfærd. Dette gælder ikke blot
lånemuligheder til fordel for verdens fattige, men også Oikos almindelige udlånspolitik og
forvaltning.

6. Oikos vil på passende vis blande sig i den offentlige debat om gældskrisen i den tredje
verden, de globale økologiske problemer, uligheden mellem rig og fattig osv. Vi ønsker at
fastholde vores egen og andre landes regeringer på beslutningen fra det sociale topmøde i
København i 1995, hvor man vedtog at: 'Vi forpligter os på det mål at afskaffe fattigdommen i
verden'! Oikos støtter derfor også initiativer, der fremmer debatten og konkrete handlinger,
der sætter fokus på disse problemer, fx 'Fair Fælled' i København.
7. Oikos er et tværkirkeligt inspireret pengeinstitut, men er uafhængig af kirkelige interesser
og bindinger. Udlån til støtte for verdens fattige sker udelukkende efter behov og uden
hensyn til modtagernes religiøse tilhørsforhold.
8. Oikos forpligter sig til størst mulig åbenhed i sine funktioner, både økonomiske og andre.
Der vil således hvert år blive redegjort for, hvilke engagementer Oikos har påtaget sig til
støtte for verdens fattige, og hvilke andre initiativer man har taget for at efterleve sit formål.
9. Oikos' bestyrelse beslutter ud fra principperne om økologisk ansvarlighed og bæredygtig
udvikling hvilke projekter og initiativer, der skal fremmes og på hvilken måde.
10. Ved bevilling af lån til projekter til støtte for verdens fattige anvender Oikos de samme
kriterier som bruges af Oikocredit, dvs.
• Projektet skal hjælpe fattige og underprivilegerede.
• Udbyttet skal fordeles bredt og ikke kun komme nogle få organisatorer eller investorer til
gode.
• Projektet skal bidrage til den sociale og økonomiske udvikling af lokalsamfundet i hvilket det
er placeret.
• En særlig vægt lægges på projektets økologiske indflydelse.
• Andelsprojekter vurderes højt, fordi økonomisk fattige derved har direkte indflydelse på
ledelse og styring af projektet.
• Fortrinsstilling gives til projekter som kommer kvinder direkte til gode og i hvilke de kan
deltage i beslutninger, opbygning og procedurer omkring projektets idé, organisation,
gennemførelse, kontrol og evaluering.
• Projektet skal være økonomisk bæredygtigt og med kvalificeret ledelse og ekspertise, og
skal kunne være selvbærende inden for en overskuelig fremtid, for derved at muliggøre at
lånet/garantien kan blive afviklet.
• Der skal være et klart behov for investering udefra på vilkår som sikres nødvendige
regeringsgodkendelser og som er fordelagtige for projektets deltagere.
Vi må imidlertid erkende, at ikke alle kriterier kan forventes tilgodeset fuldt ud i hvert enkelt
tilfælde. De etiske retningslinjer er vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 19. maj 1999.

