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Rekordmycket pantpengar till bistånd –
Karlsborg på plats 140 i Sverige
Under 2011 samlades det in rekordmycket pengar till biståndsprojekt via den
gula Biståndsknappen i Coops butiker. I år kommer Karlsborg på plats 140 i
rankingen över vilka kommuner som skänker mest av pantpengarna. Lidingö
behåller topplaceringen som generösast i landet. Det visar Kooperation Utan
Gränsers och Vi-skogens årliga pantranking.
Karlsborg kommer på plats nummer 140 bland kommunerna i Sverige. Här
skänks 1,88 kronor av varje pantad hundralapp till biståndsprojekt.
- 2011 var ett tufft ekonomiskt år för många och vi är jättetacksamma för alla
pengar som invånarna i Karlsborg har samlat in. Man kan komma ihåg att
panten från två plastflaskor ger en bondefamilj i Rwanda frön till att plantera
tio fruktträd, säger Katarina Andersson, insamlingschef på Vi-skogen.
Mest generösa i landet är pantarna i Lidingö kommun – där skänks 10,15
procent av varje pantad hundralapp till bistånd. Det är den högsta noteringen
bland någon kommun sedan rankingen började 2009. På andra plats kommer
Vaxholm med 8,44 procent följt av Upplands Väsby med 7,14 procent.
Vadstena tar sig med 5,76 procent in på en fjärde plats tätt föreSalem med
5,35 procent.
Genomsnittet för hela landet var 2,5 procent under 2011. Det är en liten
tillbakagång från året före då snittet var 2,8 procent. Dock ökade den totala
insamlade summan med närmare en halv miljon till rekordhöga 7,8 miljoner
kronor.
Mest givmilda län är Stockholm där 3,9 procent av pantpengarna skänks via
Biståndsknappen. Därefter följer Uppsala respektive Västra Götalands län.

Fakta:
•
•

•

Pantrankingen har genomförts sedan 2009 bland de Coopbutiker som har den gula Biståndsknappen.
Biståndsknappen började installeras i pantautomaterna hos Coop
under hösten 2004. Hittills har den gett över 40 miljoner kronor
till arbetet med att hjälpa fattiga att själva bekämpa
fattigdomen. Pengarna delas lika mellan Kooperation Utan
Gränser och Vi-skogen.
Femton kronor ger en jordbrukare i Kenya en utbildning i bättre
odlingstekniker, som i sin tur ger mer mat på bordet.

Pressbilder, vänligen besök:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kooperation_utan_granser/
För ytterligare information - vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressekreterare Vi-skogen,
Tel: 070 107 43 17, mejl: marcus.lundstedt@viskogen.se
Topplistor – bästa kommun/län följt av procent av varje pantad hundralapp
som skänks till Kooperation Utan Gränser & Vi-skogen via Biståndsknappen:
Bästa kommun
1 LIDINGÖ – 10,15 procent
2 VAXHOLM – 8,44 procent
3 UPPLANDS VÄSBY – 7,14 procent
4 VADSTENA – 5,76 procent
5 SALEM – 5,35 procent

6 DANDERYD – 5,31 procent
7 SOLNA – 5,06 procent
8 STOCKHOLM – 4,83 procent
9 EKERÖ – 4,80 procent
10 GÖTENE – 4,71 procent
Bästa län
1 STOCKHOLM – 3,90 procent
2 UPPSALA – 3,11 procent
3 VÄSTRA GÖTALAND – 2,58 procent
4 KRONOBERG – 2,51 procent
5 ÖSTERGÖTLAND – 2,47 procent
6 JÖNKÖPING – 2,44 procent
7 VÄSTERBOTTEN – 2,31 procent
8 JÄMTLAND – 2,28 procent
9 HALLAND – 2,19 procent
10 GÄVLEBORG – 2,19 procent
Årets raketlän
Blekinge län som klättrar fem placeringar, från plats 17 till plats 12.

Insamlade pengar via Biståndsknappen i Coops butiker:
•
•
•
•
•
•
•
•

2004 0,5 miljoner
2005 4,9 miljoner
2006 4,5 miljoner
2007 5,5 miljoner
2008: 6 miljoner
2009: 6,5 miljoner
2010: 7,3 miljoner
2011: 7,8 miljoner

Om Vi-skogen:
Vi-skogen hjälper sedan 1983 småbönder i länderna runt Victoriasjön att
själva bekämpa fattigdomen. Biståndsorganisationen arbetar med
agroforestry – samplantering av träd och grödor, förbättrade odlingstekniker,
företagande och mikofinans. Läs mer på: www.viskogen.se

Om Kooperation Utan Gränser:
Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som hjälper fattiga att
själva ta sig ur fattigdomen. I 24 länder ger organisationen människor verktyg
att skapa sig ett bättre liv genom jordbruks-, bostads- och mikrofinansprojekt.
Läs mer på: www.utangranser.se
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