Rådgivende komite for FN’s
menneskerettighedsråd
advarer:
Fodr ikke gribbefondene – de
kommer bare efter mere
6. september 2016 – I sin netop udgivne rapport om de
rovgriske gribbefondes operationer angreb en rådgivende komite
for FN’s menneskerettighedsråd (UNHRC), der har hjemsted i
Genève, den argentinske præsident Mauricio Macri for at indgå
en ’aftale mellem kærester’ med gribbefondene, der har
lukreret på hans land i over et årti. I april måned i år
betalte Macri disse blodsugere $6,5 mia., fem gange mere end
de $1,3 mia., som en New York-dommer afgjorde, de var skyldige
at betale.
Ledet af tidligere særlige FN-rapportør for retten til mad, og
af tidligere schweiziske parlamentariker, Jean Ziegler, der
tidligere har undersøgt schweiziske bankers kriminelle
aktiviteter og har fremsat anklager om, at gribbefonde gør det
internationale finansoligarkis »beskidte arbejde«, advarede
den rådgivende komite om, at det, at bøje sig for disse
rovdyr, som Marci gjorde, har dystre konsekvenser. Som det
rapporteres i den argentinske avis Pagina 12, der havde
eksklusiv adgang til komiteens rapport, fremkom rapporten med
anklager om, at Macris aftale med gribbene »tvang regeringen
til at øge sin statsgældsbyrde, som på længere sigt kan svække
statens evne til at opfylde sine forpligtelser mht. at
beskytte økonomiske og sociale rettigheder, og kan samtidig
forværre uligheden og den finansielle ustabilitet«.
Desuden, lyder anklagen, udgør aftalen »et reelt tilbageslag
for processen med at etablere en international mekanisme til

sanering af udenlandsk statsgæld«. I september 2014 fremlagde
Argentina, på initiativ af Gruppen af 77 plus Kina, en
resolution for FN’s Generalforsamling, der krævede en sådan
mekanisme, og som blev vedtaget af 124 lande.
Udover det argentinske tilfælde, dokumenterer rapporten de
frygtelige konsekvenser for fattige afrikanske og
latinamerikanske lande, der ikke havde mulighed for at bekæmpe
gribbefondene, og advarer, at »kreditorers private interesser
ikke kan beskyttes på bekostning af statens interesse mht. at
fremme og beskytte bæredygtig og inkluderende vækst og et
lands vedvarende udvikling«. Skabelsen af en multilateral
mekanisme »med mandat til at løse uoverensstemmelser om
statsgæld på en uafhængig og upartisk måde« er afgørende,
erklærer rapporten, og dette kan gå imod amerikanske domstoles
doktrin om at beskytte gribbene, »give dem større troværdighed
og give dem incitamenter til at fortsætte med samme praksis i
fremtiden« (fremhævelse tilføjet). Dette spørgsmål, insisterer
rapporten, må bevares på den internationale dagsorden.

