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Det oväntade guldregnet över IMF bör spridas till de fattiga
IMF har fått överraskande höga vinster på grund av stigande guldpriser. Forum Syd står bakom 
ett världsomspännande upprop till regeringarna som styr IMF med budskapet att de välfyllda 
kassorna bör användas till skuldavskrivning. I helgen hålls IMFs årliga vårmöte i Washington. 

Låginkomst-
länder har de 
senaste åren 

inte bara utarmats 
av naturkatastrofer, 

många drabbades 
också helt utan 

egen förskyllan av 
finanskrisen.

”
Internationella valutafonden (IMF) 
har fått mer än 2,5 miljarder dollar 
extra i oväntade vinster från försälj-
ningen av drygt 403 ton guld. Detta 
är nästan 40% mer än bud-
geterade intäkter och beror 
på att guldpriserna ökat 
kraftigt efter det att beslutet 
om försäljning togs år 2008. 
Förra veckan hade IMFs sty-
relse en första diskussion om 
hur guldvinsterna ska använ-
das. Flera olika alternativ dis-
kuteras; allt från att använda 
pengarna till löpande kostna-
der till att lägga dem i en re-
serv för eventuell framtida an-
vändning. Styrelsen kom dock 
inte fram till något beslut utan frågan 
ska utredas vidare. 

Forum Syd, Oxfam, Jubel-nätverket 
och många andra vill att regeringar-

na som styr IMF ska bestämma att 
använda detta oväntade guldregn 
till att skriva av skulder för fattiga 
länder som drabbats eller står in-
för kriser utanför deras kontroll. 58 
ledande organisationer och nätverk 
från hela världen har skickat ett ge-
mensamt upprop med detta budskap 
till beslutsfattarna och biståndsorgani-
sationer lyfter frågan i aktioner utanför 
IMFs kontor i Washington under det 
årliga vårmötet som hålls i Washington 
den 15-17 April. 

Låginkomstländer har de senaste åren 
inte bara utarmats av naturkatastro-
fer, många drabbades också helt utan 

egen förskyllan 
av finanskrisen. 
När fattiga län-
der drabbas av 
kriser som de 
inte varit med 
att skapa, är 
det sista de be-
höver en ökad 
skuld till IMF. 
Det är därför 
bättre att över-
skottet går till 
skuldavskr iv-

ningar och gåvobistånd till de fattigas-
te än till nya lån.

Efter Haitis tragiska jordbävning i 2010  
pressades IMF att skriva av alla Hai-

tis återstående skulder efter protester 
från det civila samhället. Nu när IMF 
har kassan välfylld från försäljning 
av guld, är det rimligt att fortsätta 
stödja fattiga länder som drabbas 
av kriser. 

Läs mer om uppropet här! 
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