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– Fattigdomen är ingen naturkata-
strof utan har skapats av männis-
kor. Fattigdomen kan utplånas av
människor. Detta är inte en fråga
om välgörenhet utan en fråga om
rättvisa.
Det sa Nelson Mandela inför de
rikaste staternas diskussioner om
avskrivningar av de fattiga länder-
nas skulder.

Skuldfrågan står nu definitivt på dagord-
ningen för G-länderna, Världsbanken och
IMF. Det är en stor framgång för de organi-
sationer som under de senaste åtta åren dri-
vit internationella kampanjer med krav på
total avskrivning.

Men ännu råder inte enighet bland de
rika om villkoren. USA, som hävdar att Iraks
skulder kan betecknas som illegitima och
därför bör skrivas av, anser inte att det samma
gäller för länder i Afrika.

Under förevändning att resurserna be-
hövs i en nödsituation, har vissa långivare
fryst återbetalningar för länder drabbade av
den stora tsunamin. Men vad är följderna av
flera års torka, väpnade konflikter och hiv/
aids om inte en nödsituation? Samma be-
dömning bör gälla även för ett flertal länder
i Afrika.

Gratis skola
Fattigdomen i världen ska ha halverats om
tio år, det har FN beslutat. Men det blir inte
så. Med nuvarande takt kommer detta mil-
lenniemål att nås först om cirka  år.

I rapporten Investing in Development: A
Practical Plan to Achieve the Millennium De-

velopment Goals, som UNDP presenterade i
januari, ger en oberoende, rådgivande grupp
av  forskare från hela världen tydliga re-
kommendationer om vad som behövs för att
målen ska uppnås.

De rika länderna, säger forskarna, måste
uppfylla sina löften om rättvisare handel,
skuldlättnader och ökat, och bättre, bistånd.
Om de investerar en halv procent av sina
intäkter i utveckling kan fattigdomen i värl-
den halveras innan . Det är mindre än
vad i-länderna redan har förpliktigat sig till,
vilket är , procent – men mer än vad som
faktiskt ges, förutom av Danmark, Luxem-
burg, Holland, Norge och Sverige. USA ger
endast , procent av sin BNP.

Dessutom ges en rad förslag på enkla
åtgärder som kan ge snabba delresultat.
• Avskaffa skolavgifter och skoluniformer

för att försäkra att alla barn, särskilt flickor,
kan gå till skolan trots att familjen är
fattig.

• Förse fattiga jordbrukare i Afrika söder
om Sahara med billiga och effektiva göd-
ningsmedel.

• Ge skolmat till alla barn, gjord av lokalt
producerade råvaror, i sådana portioner
att de kan ta hem mat.

• Utbilda stora antal landsbygdsbor i hälsa,
jordbruk och infrastruktur i ettårspro-
gram för att säkra grundläggande kunska-
per och service på landsbygden.

• Distribuera gratis myggnät behandlade
med långtidsverkande insektsmedel, till
alla barn som bor i områden med stor risk
för malaria.

• Ta bort avgifter för grundläggande hälso-
vård i låginkoMSTländer, med hjälp av

ökade anslag till hälsobudgetar både från
lokala myndigheter och från givarländer.

• Utöka tillgång till information om sexuell
och reproduktiv hälsa, inklusive informa-
tion om preventionsmedel och familje-
planering, och öka anslagen för tillgång
till material och distribution.

• Utöka användandet av bevisat effektiva
mediciner mot aids, tuberkulos och ma-
laria. När det gäller aids inkluderar det att
uppfylla ” by ”-initiativets krav på att ge
bromsmediciner till tre miljoner männis-
kor innan utgången av .

• Skapa finansiering för lokala initiativ för
att förbättra miljöer i slumområden. Öron-
märk pengar för att bygga billiga bostäder
på outnyttjad offentlig mark.

• Sörj för att alla sjukhus, skolor och andra
sociala inrättningar får tillgång till vatten,
sanitet och Internet eller andra tekniska
hjälpmedel.

• Dra igång nationella kampanjer för att
minska våld mot kvinnor.

• Upprätta ett kontor för vetenskaplig råd-
givning till presidenten eller premiärmi-
nistern för att befästa vikten av vetenskap
i nationell politik.

Att avskaffa fattigdomen är en fråga om vilja.
Det finns pengar. Varje år lägger världen
 miljarder US$ på militära utgifter. Sum-
man tillåts öka under förevändning att det
pågår ett krig mot terrorism.

– Titta inte bort, tveka inte, sa Mandela
till de rika ländernas ledare. Inse att världen
hungrar efter handling, inte efter tomma
ord.
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Tveka inte, säger Mandela
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Öronmärk pengar för att bygga billiga bostäder på outnyttjad offentlig mark. Det är en snabb åtgärd för att förbättra för de fattigaste människorna menar
forskarna bakom UNDP:s rapport.  FOTO: CHARLOTTE THEGE
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