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Finansministrarna i G har beslutat att skuldsanera

 länder, därav  i Afrika. Det gäller dessa

länders skulder till Världsbanken, Internationella va-

lutafonden IMF och Afrikanska utvecklingsbanken.

Och det gäller en total avskrivning av utestående

skuld, inte bara räntor och amorteringar. Därmed

skulle dessa länder, som alla deltar i skuldsanerings-

programmet HIPC, bli av med sina kvarstående skul-

der till dessa tre institutioner. De bilaterala skulderna

omfattas dock inte. Kravet för skuldlättnaden är att

de berörda länderna fortsätter att prioritera en politik

för att minska fattigdomen och bekämpa korruptio-

nen.

Det är ett välkommet beslut, något som skuldnät

verk och folkrörelser i Nord och Syd krävt

länge. Men G:s beslut är också dåligt då bistånd från

Nord ska användas för att lösa de fattiga ländernas

skulder till dessa två institutioner.

Det innebär att Världsbanken och Afrikanska ut-

vecklingsbanken, de viktigaste fordringsägarna när

det gäller Afrika, befrias från ansvar för att ha varit

med och skapat skuldkrisen. Det är de fattiga länder-

na själva som finansierar sin egen skuldlättnad –

biståndspengar som annars kunde gått till Afrika

kommer nu att gå till Världsbanken och Afrikanska

utvecklingsbanken. Bättre hade varit att tvinga

Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken att

själva ta ansvar för sina dåliga lån genom att ta en

verklig förlust, det hade kanske kunnat föra in mer

ansvarstagande i institutionerna så att utlåningskar-

usellen i framtiden kan snurra litet långsammare.

När det gäller Internationella valutafondens ford

ringar på samma  länder är beslutet från G

bättre: här måste IMF självt finansiera den skuldsane-

ring som ska ske. Därmed borde IMF som institution

tvingas inse att man betett sig oansvarigt och i framti-

den bli mer försiktig när det gäller utlåning.

Ett litet steg, alltså, men framför allt en viktig

påminnelse om att skuldkrisen fortfarande är ett av

de allvarligaste hindren för utveckling för världens

fattiga.
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Taltidning
Södra Afrika finns som taltidning för 150 kr/år. Intresserad? Lämna
namn och adress till: ROX-reportage, telefon/fax 031–96 02 61.

Jobba i Afrika
Vi söker bl.a koordinatör till Moçambique och Zimbabwe, redo-

visningsekonomer och informatörer/utredare. Sista ansökningsda-
tum  september! Se utförligare annons på hemsidan
www.afrikagrupperna.se

Seminarium om Solidaritetsarbete
Under en dryg vecka görs djupdykningar i södra Afrikas historia

och situationen idag. Du får också veta mer om Afrikagruppernas
historia och arbete i Sverige och södra Afrika. Missa inte tillfället att
lära dig mer och inspireras till fortsatt engagemang där du bor!

Kursen är kostnadsfri för Afrikagruppernas medlemmar och går
– oktober. OBS! Begränsat antal platser. Sista ansökningsdatum
 september!

Ansökningsblankett beställs från kansliet eller laddas ner från
Afrikagruppernas hemsida

www.afrikagrupperna.se/jobb/arbsos.htm.
För mer information kontakta Jenny Nilsson, –  ,

jenny.nilsson@afrikagrupperna.se
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