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A la Unió Europea li interessa introduir A la Unió Europea li interessa introduir 
més productes, serveis i inversions a més productes, serveis i inversions a 

l’Àfrica. Per augmentar el negoci, necessita l’Àfrica. Per augmentar el negoci, necessita 
reduir els impostos que paga.reduir els impostos que paga.
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Observatori del Deute Observatori del Deute 
en la Globalització (2008)en la Globalització (2008)

Afegint-nos a la campanya Qui Deu a Qui? i Afegint-nos a la campanya Qui Deu a Qui? i 
participant en la Setmana Global contra el participant en la Setmana Global contra el 
Deute extern i les Institucions financeres Deute extern i les Institucions financeres 
internacionals.                            internacionals.                            

Emprant el conte-història “Pocs visqueren Emprant el conte-història “Pocs visqueren 
feliços, la majoria gairebé no visqueren”, per feliços, la majoria gairebé no visqueren”, per 
donar a conèixer què és el deute extern.donar a conèixer què és el deute extern.

http://edpac.org/docs/deute.pdfhttp://edpac.org/docs/deute.pdf

www.quideuaqui.orgwww.quideuaqui.org ed. Mediterràniaed. Mediterrània www.karmafilms.es/www.karmafilms.es/
mesdelcinesolidariomesdelcinesolidario

SituacióSituació
actualactual

Si se signen Si se signen 
els Acords de els Acords de 
Lliure ComerçLliure Comerç

→

→

Els països deutors es veuen obligats a sol·licitar nous Els països deutors es veuen obligats a sol·licitar nous 
préstecs per poder fer front al pagament dels deutes préstecs per poder fer front al pagament dels deutes 
anteriors, amb els corresponents interessos.anteriors, amb els corresponents interessos.

Les conseqüències principals del deute extern són que Les conseqüències principals del deute extern són que 
segueix fent que augmenti la desigualtat entre els segueix fent que augmenti la desigualtat entre els 
diferents estats i les classes socials. La població dels diferents estats i les classes socials. La població dels 
països empobrits compta cada cop amb menys països empobrits compta cada cop amb menys 
recursos per viure i, en canvi, es dediquen més recursos per viure i, en canvi, es dediquen més 
diners a pagar el deute als països rics que a cobrir diners a pagar el deute als països rics que a cobrir 
els serveis socials bàsics.els serveis socials bàsics.

El deute ja està pagat! El països empobrits El deute ja està pagat! El països empobrits 
han donat als països rics una quantitat han donat als països rics una quantitat 

molt superior a la que devien en un inici. I molt superior a la que devien en un inici. I 
de fet, els països rics deuen als països de fet, els països rics deuen als països 

empobrits una quantitat impagable en empobrits una quantitat impagable en 
concepte de deute històric (per les riqueses concepte de deute històric (per les riqueses 

espoliades), i en concepte de deute ecològic espoliades), i en concepte de deute ecològic 
(per la sobreexplotació dels recursos (per la sobreexplotació dels recursos 

naturals, orientada principalment a obtenir naturals, orientada principalment a obtenir 
divises per pagar-lo). divises per pagar-lo). 

Per tant, qui està en deute amb qui?Per tant, qui està en deute amb qui?

El deute extern són els diners que els països empobrits El deute extern són els diners que els països empobrits 
deuen a alguna d’aquestes organtizacions: deuen a alguna d’aquestes organtizacions: 
  *als bancs  *als bancs
  *als governs de països rics  *als governs de països rics
  *al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial   *al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial 
com a conseqüència dels préstecs que els seus governs com a conseqüència dels préstecs que els seus governs 
van rebre en el passat i als quals no han pogut fer front.van rebre en el passat i als quals no han pogut fer front.
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