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Kan socialt entreprenörskap förändra världen?
Möt åtta entreprenörer som bidrar till en hållbar framtid!
Socialt entreprenörskap diskuteras alltmer som en del av lösningen på vår tids stora globala problem.
Men vad är socialt entreprenörskap? Onsdagen den 26 april anordnar Sigtunastiftelsen i samverkan
med SE Forum och Cemus ett öppet seminarium där åtta entreprenörer från Botswana; Pakistan,
Nigeria, Kenya, Guatemala och Uganda berättar om hur de genom sina sociala företag vill medverka
till skapande av en bättre värld. SE Forum (Social Entrepreneurship Forum) är en icke vinstdrivande
organisation som driver kapacitetsbyggande program för sociala entreprenörer från hela världen.
Entreprenörerna vid seminariet ingår i SE Forums acceleratorprogram och har startat konkreta,
lokala verksamheter i syfte att göra livet bättre för både människor och miljö. Allt från hörapparater
som drivs med hjälp av solkraft till återvinningssystem där sopor kan bytas mot pengar.
- Sociala entreprenörer är personer som inte nöjer sig med status quo. De vill se positiv förändring i
världen och tar själva tag i de problem de har nära sig genom entreprenörskap. De spelar en alltmer
viktig roll i att uppnå FN:s hållbarhetsmål, säger SE Forums vd Nicklas Wallberg.
- Ibland kan vi känna att det lilla vi kan göra inte spelar någon roll. Men på samma sätt som
människor medverkar till att skapa många av de problem vi idag lever med, kan människor medverka
till att lösa dem. Vi kan förändra världen, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman.

Entreprenörerna i 2017 års acceleratorprogram:
Nina Othman Grow the Goose
I Malaysia har endast en av tre invånare ett sparkonto och 86 procent av befolkningen är utan någon
form av besparingar. I projektet ”Grow the Goose”, som bygger på fabeln om bonden och den
gyllene gåsen, lär Nina Othman barn och unga att göda gåsen istället för att döda den, en metod för
långsiktigt sparande och ekonomiskt mer hållbar privatekonomi.
Jennifer Menegazzo Korbata
Jennifer Menegazzo är uppvuxen i Guatemala och har ett starkt engagemang för bevarandet av den
guatamalanska och mayanska kulturen. I företaget Korbata arbetar hon med att fram
modeaccessoarerer för män som tar sin estetiska utgångspunkt i det guatamalanska och mayanska
hantverkartraditionen i kombination med en etisk hållbar tillverkningsprocess.
Tendekay Katsiga Deaftronics
Tendekay Katsiga är elektroingenjör verksam i Botswana. När han insåg att 70 procent av alla
hörapparater i Afrika endast användes i en månads tid på grund av bristen på batterier tog han fram
en hörapparat där batterierna kan laddas om med hjälp av solceller.
Maria Mushtak Health Connect
Maria Mushtak har en mångårig erfarenhet inom företagsledning inom både telekomindustri och
hälsovård i Pakistan. Då tillgängligheten på hälsovård är ett stort problem på landsbygden i Pakistan
har Maria utvecklat en kommunikationsplattform med möjlighet till digital hälsorådgivning och
medicinsk konsultation via videosamtal.
Samuel Malinga Sanitation Africa
Samuel Malinga växte upp i slumområdet Kampala i Uganda, där sjukdomar orsakade av bristfälliga

sanitetslösningar var och är ett konstant problem. Fast besluten om att ändra detta utbildade han sig
till ingenjör och driver idag företaget Sanitation Africa som tar fram sanitetslösningar för hushåll med
låga inkomster. De har även tagit fram halvmekaniska pumpar som möjliggör tömning av befintliga
latriner. Samuel har av Forbes Magazine listats som en av Afrikas mest betydelsefulla entreprenörer
under 30.
Habiba Ali Sosai Renewable Energies
Habiba Ali är doktor i ekonomi med mångårig verksamhet av att arbeta inom sektorn för förnybar
energi i Nigeria. Under en konferens 2009 fick hon upp ögonen för den skadliga miljö många kvinnor
utsätts för när de vistas långa stunder vid fotogenlampor. Tre timmar motsvarade två paket
cigaretter. Med detta i bakhuvudet påbörjade hon arbetet med att ta fram småskaliga
energilösningar för hushåll drivet av solceller.
Destiny Fredrick, EcoFuture Nigeria
Destiny Fredrick är biokemist med ett starkt engagemang för återvinning. När hon såg att illegala
soptippar var ett stort miljöproblem i Nigeria startade hon företaget Ecofuture. Ecofuture bygger på
ett system där man samlar in återvinningsbara sopor från hushåll. Varje hushåll får sedan poäng
utifrån hur många kilo sopor som återvunnits som sedan kan bytas mot matvaror, sjukförsäkring eller
pengar.
Brian Bosire, Ujuzikilimo
Brian Bosire växte upp i en by i västra Kenya där han dagligen såg lantbrukarnas prövningar i att
hantera utmaningar som begränsad vattentillgång, skadeangrepp på grödor och bristande
väderinformation. Han utbildade sig till ingenjör och driver idag företaget Ujuzikilimo som betyder
”kunskap om jordbruk på Swahili”. Brian har utvecklat ett system där sensorer läser av information
om befintliga jordbruksförhållanden som sedan tillgängliggörs till jordbrukaren via sms.
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