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Investiguem
sobre el deute
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Abans hem
d’alimentar el
deute, si no ens
pot devorar

An

Origen i causes del deute extern
Em sento com
Déu repartint
diners

Però, a més a més, el deute extern dels PED provoca moltes altres conseqüències
que ens afecten a tots.

És que són
petrodòlars
La culpa la tenen
tots aquests que
cultiven la droga

Com no parin
de talar se’ns
escalfarà més
el planeta

Ni racisme ni
romanços. Que es
quedin al seu país

Recullin,
recullin,
que n’hi ha
molt!

Escolta, això
A l’Àfrica mai semblen
no havia
diners negres
plogut tant

“En els anys setanta els bancs
dels països rics van prestar –a
un interès molt baix– als països
en via de desenvolupament
enormes quantitats de dòlars
procedents de l’augment del preu
del petroli i que, per dir-ho així,
els ‘sobraven’. Aquests crèdits,
concedits en condicions molt
beneficioses, havien d’ajudar
aquests pobles a elevar el seu
nivell de vida.”

Ja n’hi ha prou,
aquesta gent
sempre està
clavant-se trets,
ai si vénen cap
aquí!

“A la dècada
l’augment de dels vuitanta
juntament a ls interessos,
del valor de lemb la depreciació
que aquests pas primeres matèries
va començar ïsos exportaven,
deute, la quaa fer impagable el
la necessitat l cosa va provocar
de demanar n
préstecs.”
ous

ABANS

Un cop hagueu comentat tot el que es refereix a les causes i conseqüències del
deute, redacteu un petit informe d’unes 10-15 línies (orientatives) que reflecteixi:
1. Com condemna el deute extern molts dels habitants dels PED a la pobresa ja que els impedeix
cobrir les seves necessitats bàsiques i viure dignament.

ARA

2. Propostes concretes que permetin ajudar a solucionar el problema.
Ja s’ho poden
quedar
FUTUR

més, es va
“Però, a més a cas que els
donar també el al utilitzats
crèdits van ser mgoverns
per molts dels s dels països
antidemocràtic van rebre”.
del Sud que els

És que els
crèdits s’han
d’invertir en
sòlids

Pagament de
deute o fuga de
capitals?

Però si ja no
queden forats per poder-lo estrènyer més!

Tranquil, que
te’n faré un
de nou

Ok,
fuga de capitals.
Passi al fons.

Ehem...
doncs

Conseqüències de l’aplicació dels Plans
d’Ajust Estructural (PAE)
Però si funciona,
per què la ven?
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Bon dia. Posi’m
un parell de quilos
de patates.

Ai, senyora, si no
vol un whisky
escocès

N’hi ha que
tenen sort!
Encara els
queda salari!

Renoi, tant de poble
inculte!

Per complir la re cció de
l dèficit
públic que imposedu
n
el
s
PA
disminuir les DESPESES E, cal
(inversions en sanitat, SOCIALS
i les subvencions als bé educació
primera necessitat, cosans de
provoca l’augment de pr que
productes bàsics (alimen eus de
ts,
aigua...).
També s’han d’o ir els
mercats
dels PED a l’extbr
er
io
r,
de
entrar lliurement prod ixant
inversions estrangeres uctes i
arruïnen les economies naque
perquè competeixen en pr cionals,
els productes del país i s’e eus amb
els beneficis als països demporten
la qual cosa provoca qu l Nord,
empreses nacionals ha e petites
tancar i que hi hagi pegin de
que es queden sense feinrsones
a.
Alhora es produe
privatització de leixs la
preses
nacionals –és a dir,em
la
venda, la majoria de le seva
a companyies multinacios vegades
nals
estrangeres–.

