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GROM – SCHULDENLAST DERDE WERELD

Aftellen
Intro Groene Omroep
Studio. Presentatrice Greet Michielsen kondigt het thema van de uitzending aan:
Schuldenlast 3e wereld. Onlangs was er in Berlijn een IMF-conferentie over de
herschikking van de schuld. De economische problemen hier en daar zijn met elkaar
verbonden. Grael (groene partij in het Europese Parlement) heeft volgende reportage
gemaakt
Reportage. Beelden van Afrika, kinderen, ellende. Commentaar: Afrika heeft 4 keer
meer betaald aan schuld dan het heeft ontvangen.
Campagnespot. “Bury the debt, not the dead” “Is er leven na de schuld?”
Geënsceneerd. Acteurs spelen het schuldenspel.
Opeenvolging van beelden en tekst. Over de rol van de banken, langlopende leningen
aan ontwikkelingslanden
Aan het woord: Susan George, auteur Institute for Policy Studies USA, over de
zogenaamde farao-projecten
In beeld: Brazilia, keizerskroning Centraal-Afrikaanse Republiek, militaire uitgaven
Aan het woord: Susan George. Waar gaat het geld naar toe? Komt terug naar het
Noorden, of komt terecht bij de elite in het Zuiden. Kapitaalvlucht
Schuldenspel
In beeld: het oogsten van verschillende grondstoffen. Tekst: de grondstoffenprijzen
dalen terwijl exportgoederen uit het Noorden veel duurder worden.
Aan het woord: Sergio Ramirez, vice-president Nicaragua. De schuld is niet
rechtvaardig.
Beelden. Tekst: Dat is het marktaspect van het schuldenprobleem. Daarnaast is er ook
een monetaire reden. De koers van de dollar is overgewaardeerd. Gevolg is een
stijging van de schulden van de derde wereldlanden.
Aan het woord: Robert Triffin, Prof. Harvard, Yale, Louvain-la-Neuve, ex-adviseur
van president Truman, Eisenhower, Kennedy. Hij heeft het over de dollar
Tekening, grafiek: netto overdracht tussen Noord en Zuid. Conclusie: de derde wereld
financiert het Noorden via de interesten.
Schuldenspel (de rol van het IMF en hun opgelegde besparingsmaatregelen)
Aan het woord: Susan George, over het IMF. Zeer lage prijzen voor exportgoederen
uit het Zuiden.
In beeld: vrouwen oogsten katoen, … Veel mensen uit de Derde Wereld, vooral
vrouwen, voelen de gevolgen van de besparingsmaatregelen van het IMF.
Aan het woord Susan George, over vrouwen die een groot deel van de klap hebben
opgevangen
Beelden van kinderen
Aan het woord: Assaita Kane, Ex-minister van vrouwenzaken Mauretanië. Er is een
stop in de ontwikkeling. Geen scholen, geen ziekenhuizen, …
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Beelden van bomen die gekapt worden, … Tekst: en ook het milieu lijdt onder het
IMF-beleid. Ontbossing, bodemerosie, neokolonialisme in de praktijk.
Aan het woord: Susan George. Financial Low Intensity Conflict: Derde Wereld onder
controle houden d.m.v. zijn schulden
Schuldenspel
Aan het woord: Susan George: de Derde Wereld heeft geen verhaal hiertegen. Beelden
van de beurs.
Aan het woord: Prof. Robert Triffin: banken willen eigenlijk niet betaald worden,
want dan ontvangen ze geen rente meer
In beeld: mensen. Tekst: Is het mathematisch mogelijk dat ontwikkelingslanden ooit
hun schulden terugbetalen?
Aan het woord: Sergio Ramirez. Alle schulden terugbetalen is onmogelijk
Campagnespot “Bury the debt, not the dead”
Aan het woord: Susan George. Zij geeft mogelijke oplossingen (wordt geïllustreerd
met beelden)
Studio. Presentatrice. Studiogesprek met Paul Staes, europarlementslid voor Agalev,
over de gevolgen voor het milieu
Outro Agalev

