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Verantwoordelijken illegale schulden Mozambique dreigen vrijuit te gaan
In het septembernummer 2017 van Her en Der stond een bericht over een deal van het
Zwitserse Credit Suisse en het Russische VTB met de Mozambikaanse overheid rond
een lening van 850 miljoen dollar. Het ging om leningen die niet waren goedgekeurd
door het Mozambikaanse parlement. Nu zit het land zit met de gebakken peren, omdat
het door de prijsdalingen op de internationale grondstoffenmarkt niet in staat is de
lening af te lossen.
Mozambique ’s totale schuld wordt geschat op $11.6 miljard, 93% van het BNP. De regering
heeft forse bezuinigingen aangekondigd. De prijzen voor basisgoederen zijn scherp gestegen.
Voor publieke diensten is steeds minder geld beschikbaar. De armste bevolkingsgroepen
worden het hardst geraakt door deze situatie.
Maar mag het Mozambikaanse volk gestraft worden op grond van dit soort illegale deals?
Dragen de verstrekkers van de leningen niet ook een verantwoordelijkheid? De
Mozambikaanse president heeft ermee ingestemd dat er een extern onderzoek komt naar dit
schandaal. In Groot-Brittannië, waar de twee banken die de leningen hebben verstrekt zijn
gevestigd, loopt een onderzoek naar de manier waarop de leningen zijn verstrekt.
Maar nu het land onlangs niet in staat bleek een afbetaling te doen, dreigt een nieuwe situatie
te ontstaan. Want de kans bestaat dat het IMF nieuwe leningen verstrekt aan Mozambique om
schulden af te lossen, voordat is vastgesteld wie verantwoordelijkheid draagt voor de illegale
leningen die het land is aangegaan. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de banken hun
schulden hebben doorverkocht aan ‘aasgierfondsen’ – financiële fondsen die erop uit zijn te
profiteren van de kwetsbare positie van landen met schuldenlasten.
Wanneer Mozambique de nieuwe leningen inderdaad gebruikt om de onrechtmatige schulden
af te betalen, hebben de banken hun geld binnen. Om die reden hebben Mozambikaanse
activisten hun regering opgeroepen niet te betalen. En aangezien het parlement van
Mozambique nooit de leningen heeft goedgekeurd staat het land juridisch sterk wanneer het
weigert de schulden af te lossen. Zelfs het liberale Engelse tijdschrift The Economist schreef
dat het land beter af zou zijn wanneer het de geheime schulden die zijn aangegaan aanklaagt.
De internationale Jubilee Debt Campaign ondersteunt deze eis. Op 17 januari overhandigden
medewerkers van de campagne een oproep aan Credit Suisse om ‘schoon schip te maken’ met
haar rol bij de geheime leningen aan Mozambique. Deze actie vond plaats een dag voordat
Mozambique $60 miljoen moest afbetalen.
Bron: http://jubileedebt.org.uk/press-release/campaigners-demand-credit-suisse-comes-cleanmozambique-defaults

Meer dan 1000 parkwachters gedood in tien jaar tijd
In de afgelopen tien jaar lieten meer dan duizend parkwachters het leven tijdens de
uitoefening van hun baan. Vier op de vijf kwamen om door geweld van stropers of
gewapende milities.
Volgens The Thin Green Line Foundation (TTGLF), de Australische organisatie die
parkwachters opleidt en begeleidt in lage-inkomenslanden en conflictgebieden, zijn het
afgelopen decennium meer dan duizend parkwachters gedood tijdens de uitoefening van hun
functie. In 80 procent van de gevallen ging het om een situatie waarbij de parkwachter
gewelddadig werd aangepakt door stropers of gewapende milities.
Parkwachters zijn mannen en vrouwen die worden ingezet in natuurreservaten en nationale
parken om het fragiele ecosysteem van deze plekken en de dieren die er leven, te bewaken.
Volgens TTGLF worden ze vaak te weinig betaald en genieten ze onvoldoende erkenning
voor hun werk, zeker gezien het feit dat stropers steeds meer onverschrokken te werk gaan.
De organisatie heeft cijfers waaruit blijkt dat om de drie dagen een parkwachter om het leven
komt, vaak gewelddadig door toedoen van machetes of geweren in de handen van criminele
stropers.
Om de parkwachters beter voor te bereiden op hun taak, heeft een team specialisten een
aangepaste opleiding voor parkwachters ontwikkeld die zal worden uitgerold door
organisaties zoals de International Ranger Federation, the Global Tiger Forum, PAMS
Foundation en het WWF. ‘Het is belangrijk dat parkwachters goed opgeleid worden om hun
werk veilig te kunnen uitoefenen, en met succes’, zegt Wayne Lotter van PAMS Foundation,
een natuurorganisatie die actief is in Tanzania. ‘De ontwikkeling van deze nieuwe opleiding is
een belangrijke stap in de professionalisering en erkenning van het anti-stroperijwerk van
parkwachters.’
Stropers die op zoek zijn naar zeldzame dieren zoals olifanten, neushoorns en tijgers,
gebruiken steeds meer geweld om hun doel te bereiken. Als parkwachters niet tegen de, vaak
geavanceerde methoden van de stropers zijn opgewassen, brengen ze niet alleen hun missie
maar ook hun eigen leven in gevaar. ‘De illegale handel in producten afkomstig van wilde
dieren, zorgt voor enorme verliezen van bepaalde diersoorten. De anti-stroperij-opleiding
moet dus veel effectiever zijn zodat parkwachters de dieren beter kunnen beschermen tegen
deze dreiging’, zegt Sean Wilmore van de International Ranger Federation. Illegale dierhandel
is naar schatting de vierde meest lucratieve bron van illegale inkomsten, goed voor minstens
19 miljard dollar per jaar.
Vorig jaar bleek uit een onderzoek van WWF dat parkwachters in Azië en Afrika bijna
allemaal getuigden dat ze ooit een levensbedreigende situatie hadden meegemaakt tijdens de
uitoefening van hun werk. De helft van de ondervraagde parkwachters gaf aan dat ze niet
voldoende uitgerust zijn en onvoldoende opgeleid om met zulke gevaarlijke situaties om te
gaan. (Bron: IPS, 13/2/2017)

