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Jeffrey D. Sachs, ekonomiprofessor
från Harvard, har skrivit 396 sidor
om The End of Poverty and how we

can make it happen in our lifetime. Mu-
sikern Bono har skrivit förordet. 

Häromdagen såg jag på tv hur
Jeffrey Sachs visade upp sin favoritby,
Sauri i Kenya, för skådespelerskan
Angelina Jolie. Nyligen gästade han
Sverige och avbildades på tv-nyheter-
na tillsammans med Röda korsets
Bengt Westerberg.

Jag är inte alls förvånad över hans
mediala framgångar. Han kritiserar
öppet Världsbanken och Internationel-
la valutafonden för deras misslyckade
strukturanpassningsprogram världen
över. Han påpekar också att USA inte
tar sitt ansvar för att bistå u-länder att
bekämpa fattigdomen.

Han berättar om sitt arbete som råd-
givare åt olika makthavare i Latiname-
rika, Afrika och Asien från år 1985 och
framåt och uppehåller sig speciellt vid
sina insatser i Polen, Slovenien och
Ryssland vid tiden för sovjetsystemets
sammanbrott.

Mellan raderna tycker jag mig skym-
ta att han kom att förbereda jordmå-
nen för oligarkerna tack vare sin ex-
pertkunskap om finansmarknadens ar-
betsmetoder.

Hans framgångar underlättades av
att västvärldens Bretton Woods-
system inte hade hunnit förnya sig för
att hantera situationen som uppstod
vid murens fall.

Han lämnar Harvard och blir Direc-
tor of the Earth Institute vid Columbia-
universitetet och senare också chef för
FN:s Millennium Project och rådgivare
åt Kofi Annan.

Halvvägs i boken tar han sig an fat-
tigdomsbekämpning och från juli 2004
och framöver heter hans skötebarn
Sauri-byarna i Kenya, där han möter
svält, malaria och aids samt extrem fat-
tigdom.

Ett fempunktsprogram

Med pengar från Earth Institute star-
tar han ett fempunktsprogram:

Jordbruk med kemiska gödnings-
medel, träda, grön-gödsling och täck-
grödor, brunnsborrning och bevatt-
ning, förbättrat utsäde (HYV = High
Yield Varieties, ett arv från den gröna
revolutionen plus genteknik).

Hälsovård. Gratis malarianät im-
pregnerade med insektbekämpnings-
medel, medicinen Bactrim mot hiv/aids.

Utbildning. Skolmat till alla barn, yr-
kesutbildning för tekniskt underhåll av

dieselaggregat, brunnspumpar, vat-
tentankar, snickeri, IT med mera.

Elenergi kunde fås med kabel från
en närbelägen stad eller från dieselge-
nerator. En bylastbil för transport av
gödselmedel och gastuber för matlag-
ning. Några hushåll kunde dela på mo-
biltelefon för nödsituationer och mark-
nadsinformation.

Dricksvatten och sanitet. Med
hjälp av skyddade vattenkällor, borra-
de brunnar och regnvattentankar skul-
le kvinnor och barn besparas oändliga
timmar av vattenhämtning.

Han gör kostnadsberäkningar för allt
detta och efterlyser direkt bistånd istäl-
let för att korrupta regimer ska få medel
till budgetstöd. Han påvisar att ODA
(Official Development Assistance) är
mycket effektivt för att End Poverty in
our Lifetime och kritiserar USA hårt för
bristande vilja att öka sitt bistånd.

Som miljöpartist undrar jag varför
han inte alls prövar solcellsteknik, för-
multningslatriner och kompostering,
solugnar för matberedning, lokalt ut-
säde som tål klimat och uthärdar torka,
naturliga insektbekämpningsmedel,
trädplantering för att skydda grund-
vattnet med mera. 

Wille Olsson

Konspirationer eller den nakna saningen

DEBATT

Konspiration eller på svenska sammansvärjning

motsvaras i affärslivet av priskartell, monopol,

oligopol med mera. Är jag konspiratorisk som

tror/vet att oljebolagen avtalar bensinpriser, väg-

byggare om priset på asfalt?

Gore Vidal skriver i sin bok Evigt krig för evig

fred på sidan 157 att ”konspirationssnack” är

tydligen den nu gällande förkortningen för ”san-

ningar som inte får uttalas”.

Detta luktar ”kejsarens nya kläder” lång väg!

Det var alltså barnets oförvillade blick som avslö-

jade ”sanningen”: kejsaren var naken, något som

hovfolket ihärdigt förnekade.

Med barnablick ska jag, si Dios quiere, i NfN be-

rätta om karteller ur min egen erfarenhet i affärs-

livet och koppla dem till citat ur böcker av Vanda-

na Shiva, Amartya Sen, Noam Chomsky, Gore

Vidal, Anika Agebjörn med flera.

Det kommer att visa sig om Jeffrey D. Sachs (se

nedan) ryms med bland USA:s hit men, det vill

säga vägröjare för privata affärsintressen skydda-

de av US Marines. En av dessa, general Smedley

Butler, har beskrivit sin verksamhet så här:

”Jag har tillbringat mesta tiden med att vara en

första klassens muskelman för storföretagsam-

heten, för Wall Street och för bankirerna. Kort

sagt var jag en utpressare, en kapitalistisk gangs-

ter. Jag hjälpte till att göra Mexiko säkert för

amerikanska oljeintressen 1914. Gjorde Haiti och

Kuba till anständiga ställen för killarna i National

City Bank att driva in inkomster på”. 

Gore Vidal tillägger på sidan 240: Senare öpp-

nade Butler verksamhet i Nicaragua, Dominikans-

ka republiken och Kina där marinkåren 1927

skyddade Standard Oils intressen.
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