Internationella
Valutafondens
”hjälp”

Juan Gelman, Liberación 100219 (utdrag)
IMF erbjuder Haiti ”nödhjälpslån” på 114 miljoner USdollar. Det ska börja avbetalas inom fem år. Under tiden
är det räntefritt, för att ”hjälpa (de haitiska) myndigheterna
att genomföra en rekonstruktionsplan och återhämtning av
ekonomin.” Men det är inget annat än en struktureringsplan
som utarmar landet ännu mer.
Kommittén för hävandet av tredje världens skulder,
CADTM, betecknar detta som skandalöst. De framhåller det
”överväldigande ansvar” som IMF och Världsbanken har
genom att ha avskaffat Haitis självförsörjning med livsmedel
och för landets enorma, ökande skuldbelastning.
Skulderna började hopa sig för 200 år sedan när Frankrike
för att erkänna Haitis självständighet tvingade landet
att betala 90 miljoner guldfranc som skadestånd att för
frigivningen av slavarana. Haiti betalade av på denna skuld
fram till 1947. 1910 ockuperade USA landet och tog med
sig statskassan.när de drog sig tillbaka 1934 De diktatorer
som USA sedan stödde fick lån efter lån av Världsbanken
och IMF. för att sko sig själva och betala dödsskvadroner
som likviderade all opposition.
USA dumpade subventionerade livsmedel på haitiska
marknaden, och praktiskt taget utplånade den inhemska
produktionen. ”Denna orättvisa konkurrens förvandlade
Haiti till avstjälpningsplats för USAs jordbruksöverskott
av låg kvalitet”, skriver Camille Loty Malebranche i
januari 2010. Det som hände med Haitis svinbestånd är
betecknande. Haiti hade 1,3 miljoner svartsvin, en lokal
variant som levde på skulor och larver. USA utnyttjade ett
utbrott av svinpest i Dominikanska Republiken 1978. Med
diktatorn ”Baby Doc” och Världsbanken fick USA Haiti att
likvidera hela svinstammen. Tusentals familjer blev utan
försörjning. USA-bolag utnyttjade tillfället och sålde grisar
med helt andra foderkrav än de lokala svartsvinen.
Världsbanken och IMF fick Haiti att kraftigt minska
importtullarna på ris. USAs subventionerade ris
översvämmade landet och tvingade bönderna till städerna.
Tidigare var var Haiti självförsörjande på ris.
President Aristide störtades februari 2004 för att inte ha
uppfyllt Världsbankens krav att privatisera bankerna,
cementindustrin och telefonväsendet. Det var enkelt: IMF,
Världsbanken och Bush-regimen blockerade ”hjälpen” till
Haiti. Ekonomen Jeffrey Sachs har sagt: ”USAs ledare
visste att det skulle framkalla kris i betalningarna, driva på
inflationen och sänka levnadsstandarden, och hetsa fram
ett uppror mot Aristide”. En grupp paramilitärer invaderade
Haiti och USA-styrkor tillfångatog Aristide som dumpades
i Centralafrikanska Republiken.
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