


Claremont stödjer Hand in Hand 
med att bekämpa fattigdom genom företagande
Idén bakom Claremont är att när människan växer, växer också företaget. Därför leds 
och utvecklas vårt företag av entreprenörer som brinner för att skapa affärsnytta. 
Inom Claremont utvecklas nu en CSR-strategi som bygger på vår egen övertygelse om 
att när man får rätt förutsättningar och en trygg miljö kan man klara det mesta, tillsam-
mans med att vi vill skapa något långsiktigt och bestående med vår insats. Projektet 
är ett viktigt arbete för oss då det, förutom dess huvudsyfte att hjälpa människor i 
nöd, visar för omvärlden att Claremonts engagemang, professionalism och affärsman-
naskap avspeglas i allt vi gör.

Inom Claremont tror vi att entreprenörsanda och företagande är den viktigaste drivkraften 
för en uthållig ekonomisk utveckling i fattiga länder. Därför har vi beslutat att stödja Hand in 
Hand i deras arbete att bekämpa fattigdom via företagande.  

Hand in Hand, som leds av Percy Barnevik, har som mission att bekämpa fattigdom genom 
utbildning och företagande för framförallt kvinnor. Med ett speciellt program för hjälp till själv-
hjälp erbjuds kvinnorna utbildning och träning som ger dem de rätta verktygen för att etable-
ra små familjeföretag och därmed långsiktigt förändra sin livssituation. Efter utbildningen kan 
kvinnorna rekommenderas små lån i mikrolånsbanker för att investera i sina företag. 

På tio år har Hand in Hand utbildat mer än 1,3 miljoner kvinnor och skapat mer än 
1,7 miljoner jobb bland de fattiga i Indien, Afrika och Afghanistan. Det innebär att mer än 
8 miljoner människor kunnat lämna extrem fattigdom och att hundratusentals barn kunnat gå 
från arbete till skola. Dessutom har arbetet resulterat i 3 500 medborgarcenters med 
IT-access, hälsoundersökningar för 450 000 människor och miljöprogram för avfallshantering 
och vatten för mer än 500.000 hushåll.  



Claremont kommer under två att finansiera ett stort förändringsarbete i en indisk by. 
Resultatet av vår investering kommer att bli ca 150 nystartade familjeföretag, alla barn i 
skola, omfattande veterinär- och hälsoundersökningar, etablerande av ett IT-center och 
viktiga förbättringar inom miljö, vatten och hygien. Närmare 1 000 människor kommer att få 
ett nytt liv med värdighet, hopp och valmöjligheter. 

Programmet startar i december 2014 och pågår i två år. 


