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Angående: Framställning 0188/2008, ingiven av Stefania Corrias (italiensk medborgare), om 
att lätta på tredje världens skuldbörda

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kräver att utvecklingsländernas skuld avskrivs. Hon anser att de fattiga länderna 
tvingas arbeta för att betala de rika ländernas utveckling, och att fattiga länder underkuvas 
med hjälp av skulder i stället för med vapen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren kräver att utvecklingsländernas skuld avskrivs. Hon anser att de fattiga länderna 
tvingas arbeta för att betala de rika ländernas utveckling, och att fattiga länder underkuvas 
med hjälp av skulder i stället för med vapen.

Problemet med vissa länders ohållbara skuldbörda har stått på den internationella
dagordningen i över tio år nu.

Det internationella samfundet har enats om att avskriva en stor del av de fattigaste och mest 
skuldtyngda ländernas skuld så att deras skuldbörda blir hållbar, jämför det multilaterala 
initiativet för skuldlättnad (MDRI) och initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda 
fattiga länder (HIPC).
Villkorslös skuldavskrivning i utvecklingsländer, utöver vad man har enats om på 
internationell nivå, skulle emellertid kunna avskräcka privata och offentliga långivare. Dessa 
skulle kanske minska utlåningen och sänka priserna inför risken för framtida 
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skuldavskrivningar. Villkorslös skuldavskrivning skulle också kunna ge låntagarna allvarliga 
moraliska problem. De skulle kunna förledas att ta överdrivet stora lån och sedan förvänta sig 
att bli räddade längre fram.

Detta gör att utvecklingsländernas tillgång till finansiering riskerar att begränsas, vilket
hindrar utvecklingsprocessen. De flesta utvecklingsländer har stora finansieringsbehov som 
inte kan finansieras med enbart inhemska sparmedel. I dessa fall gör skuldsättningen att 
utvecklingsländer får råd att göra investeringar i dag så att de kan göra besparingar i 
framtiden. Så länge som låntagarnas framtida betalningsförmåga bevaras är det troligt att de
kommer att få låna pengar och skuldsättning kan bidra till att utvecklingsprocessen går 
snabbare. Att garantera att utvecklingsländerna har en hållbar skuldsättning, vilket även 
nationella politiska riktlinjer bör bidra till, är av yttersta vikt för utvecklingsländernas
utvecklingsprocess.

Under den uppföljningskonferens om finansiering för utveckling som nyligen hölls i Doha 
(29/11–2/12) enades man om följande punkter i samband med detta:

– Att lätta på skuldbördan för de länder som inte har nått slutförandepunkten enligt initiativet 
för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder.

– Att få fordringsägarna i både Paris- och Londonklubben att bli mer engagerade i 
symmetriska skuldlättnadsoperationer (så att bördorna fördelas på ett mer rättvist sätt).

– Att fortsätta med skuldlättnad för medelinkomstländer enligt de principer och metoder som 
man enades om i Evian.

– Att underlätta skuldväxling eller andra former av ”byten” för medelinkomstländer som har 
skulder till kommersiella fordringsägare.

– Att stödja program för hållbar skuldsättning på lång sikt för de länder som har nått 
slutförandepunkten enligt initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder.

– Att se till att pengar som har frigjorts tack vare skuldlättnad i princip används för sociala 
utgifter och för att nå millennieutvecklingsmålen.

– Att övervaka skuldsituationer och vem som är berättigad till skuldlättnad på ett 
internationellt samordnat sätt, inom ramen för ordningar för hållbar skuldsättning.

– Att förbättra skuldförvaltningen genom förstärkt kapacitetsbyggande.

– Att behandla intern och extern skuldsättning tillsammans, eftersom båda typerna av 
skuldsättning påverkar de offentliga utgifterna och fördelningen av resurser.

Dessutom förekom hänvisningar till behovet att ta upp den ”orättmätiga” och ”motbjudande” 
skuldsättningen.

Initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder (HIPC) lades fram av
Världsbanken och Internationella valutafonden 1996, efter en uppmaning från G7-länderna 
om en samordnad strategi för att minska fattiga länders utlandsskuld till hållbara nivåer. 
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Initiativet omfattar både bilaterala och multilaterala offentliga och kommersiella 
fordringsägare. Vid toppmötet i Köln 1999 enades G7-ledarna om en reviderad ram, ett 
förstärkt initiativ för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder, som ger snabbare, 
djupare och bredare skuldlättnad.

Initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder har flera dimensioner. Det 
betonar skuldlättnad men kopplar skuldlättnaden till minskad fattigdom, strukturanpassningar
och socialpolitiska reformer, särskilt på hälso- och utbildningsområdet, inom ramen för ett 
strategidokument för minskad fattigdom.

Vid G8-mötet i Gleneagles 2005 var målsättningen att ytterligare minska kraftigt skuldtyngda 
länders skuldsättning med hjälp av det multilaterala initiativet för skuldlättnad, vilket innebar 
en hundraprocentig avskrivning av lån från Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och 
Internationella valutafonden. I mars 2007 följde Interamerikanska utvecklingsbanken dessa 
multilaterala organisationer och erbjöd hundraprocentig skuldlättnad för berättigade länder.

Europeiska kommissionen har alltid varit starkt engagerad när det gäller initiativet för 
skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder och har hittills bidragit med mer än 
1,6 miljarder euro till initiativet: 680 miljoner euro i egenskap av fordringsägare och 
934 miljoner euro i egenskap av givare till HIPC:s förvaltningsfond.

Europeiska kommissionen var också den första multilaterala institutionen som flyttade sitt 
utvecklingssamarbete till bidrag. Europeiska utvecklingsfondens utvecklingsfinansiering sker
nästan enbart i form av bidrag. Kommissionen var även den första multilaterala institution 
som beviljade skuldlättnader som gick utöver villkoren i initiativet för skuldlättnad för 
kraftigt skuldtyngda fattiga länder. På kommissionens förslag beslutade AVS–EU:s 
ministerråd i december 2001 att bevilja bistånd på 60 miljoner euro. Detta möjliggjorde total 
avskrivning av de särskilda EG-lånen till de berättigade minst utvecklade länderna i Afrika, 
Västindien och Stilla havet.

Initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder uppvisar vissa lovande 
konkreta resultat. Skuldtjänstbetalningarna har minskat medan utgiftsprogram för fattiga 
länder har fortsatt att öka. Utmaningen att behålla en hållbar skuldsättning på lång sikt är 
emellertid ett ansvar som delas av både långivare och låntagare. 

Rapporter om genomförandet av initiativet finns på Internationella valutafondens webbplats 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) och på Världsbankens webbplats
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Rapporterna om kommissionens genomförande av initiativet för skuldlättnad för kraftigt 
skuldtyngda fattiga länder finns på Internet: 
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm.


