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Den 25. januar 2010

Ang. eftergivelse af Haitis gæld og at katastrofehjælpen gives som bistand og ikke
lån
Kære finansminister Claus Hjort Frederiksen og udviklingsminister Ulla Tørnæs.
Vi er glade for, at regeringen prioriterer indsatsen for at mobilisere nødhjælp til katastrofen
i Haiti.
Vi skriver for at gøre opmærksom på to konkrete skridt, som vi mener, bør være en del af
regeringens indsats for at støtte Haitis genopbygning, nemlig:


At støtte eftergivelsen af Haitis resterende gæld



At sikre at katastrofehjælpen gives som bistand i stedet for lån.

Haiti fik i juni 2009 eftergivet 1.2 milliarder dollars af sin gæld af dets største kreditorer, da
landet nåede afslutningspunktet i HIPC initiativet (Heavily Indebted Poor Countries). Dette
var et afgørende skridt fremad. Men selv efter denne eftergivelse er Haiti fortsat tynget af
en gæld på mere end 1 mia. dollars, der underminerer landets mulighed for at finansiere
genopbygningen efter jordskælvet.
Mere end halvdelen af Haitis udestående gæld er gæld til Den Internationale Valutafond
(IMF) og Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB), institutioner hvor den danske
regering har en betydelig stemme i bestyrelserne. Haiti er anslået til at skulle betale mere
end 100 millioner dollars af på gælden til IMF og IDB i løbet af de næste fem år,
medmindre gælden bliver slettet - og jordskælvet har nu ødelagt Haitis kapacitet til at
generere de eksportindtægter, der er nødvendige for, at landet kan betale renter og afdrag
på gælden.
Det var i den rette ånd, da IMF i sidste uge meddelte, at den har til hensigt at give 100
millioner dollars i lån til den hårdt trængte befolkning i Haiti. Vi mener dog, at det er
utilstrækkeligt, at IMF leverer katastrofehjælpen som lån snarere end som bistand og
derved forårsager en endnu større gældsbyrde for Haiti i fremtiden.
Vi forstår, at IMF efterfølgende - efter et massivt pres fra store dele af verden - den 20.
januar har meldt ud, at man vil søge at give lånet til Haiti uden renter og uden økonomiske
og politiske betingelser - og derefter vil anmode donorlandene om at finansiere en
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International
Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace,
IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for
økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen
Ibis, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Røde Kors (observatør).

eftergivelse af lånet sammen med resten af Haitis gæld. Det er glædeligt, at IMF har
responderet på kritikken af at give hjælp efter naturkatastrofer som lån i stedet for som
gavebistand. Men det er fortsat problematisk, at man giver lånebistand i katastrofesituationer og derefter lader finansieringen være op til donorsamfundet, i stedet for at IMF
finder finansieringen af egne ressourcer.
Vi henstiller derfor til regeringen, at den vil tage et klart standpunkt imod at levere nødhjælp gennem gældsskabende økonomisk støtte. I særdeleshed opfordrer vi regeringen til
at:
-

Bruge sin stemme i bestyrelserne for IMF og IDB til at sikre, at Haitis resterende gæld til disse institutioner bliver annulleret. Og indtil denne beslutning
kan tages, støtte et moratorium på betalingen af gælden fra Haiti til disse
institutioner, inklusiv påløb af renter.

-

Arbejde for at IMF mobiliserer sine interne ressourcer (herunder reserver eller
ekstraordinære indtægter fra salg af IMF's guld) til at finansiere Haitis afdrag på
det rentefri lån, som IMF giver i katastrofehjælp. Dette vil bevare IMF's
nuværende praksis om kun at tilbyde lån og samtidig sikre, at Haiti aldrig kommer til
at betale for sin egen katastrofehjælp - noget landet ikke har råd til nu eller i nær
fremtid.

Idet vi anerkender regeringens hurtige og vigtige indsats for at hjælpe Haiti, håber vi, at
regeringen vil handle aktivt i de relevante internationale fora på de ovenfor nævnte kritiske
spørgsmål.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere dialog om dette emne.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
På vegne af følgende organisationer som samarbejder i og med 92-gruppen:
Afrika Kontakt
Care Danmark
Dansk International Bosætningsservice
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Greenpeace
IBIS
Kvindernes U-landsudvalg
Landsforeningen for Økosamfund
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Nepenthes
Organisationen for Vedvarende Energi/OVE

Red Barnet
U-landsforeningen Svalerne
WWF Verdensnaturfonden

Dette brev er også sendt c.c. til Nationalbanksdirektør Torben Nielsen, Danmarks
Nationalbank.

