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Kwijtschelden
Hoge drempel
Ontwikkelingslanden moeten veel geld
reserveren om hun schulden af te betalen. Voor
landen met een laag inkomen zijn de schulden
een hoge drempel geworden. Ze belemmeren
grotere investeringen in educatie, gezondheidszorg en armoedebestrijding.

Oppervlakte van een land =
omvang van de schuld
Moldavië

Totale schuld

Kirgizië

$ 424 miljard

Rente en aflossing in
2003

Oezbekistan

Cen

$ 35 miljard

Landen die in aanmerking
kunnen komen voor
schuldenverlichting of
kwijtschelding
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Bangladesh

Haïti

Senegal

Nicaragua
$7 miljard

Mongolië

Millenniumdoel 8
Het achtste doel bundelt de verplichtingen van
de rijke landen, waaronder de afspraak de
schulden te verminderen. Arme landen met een
zware schuldenlast maar met een stabiel beleid
kunnen in aanmerking komen voor schuldenverlichting of kwijtschelding.

India

Niger

Mauritanië

$113 miljard

Mali

Gambia
Guinee-Bissau
Guinee

Togo

$35 miljard

C.A.R.

Kameroen
Congo

Ghana

São Tomé en Principe

De Millenniumdoelen Atlas
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Cambodja

D.R. Congo

Tanzania

PapoeaNieuw-Guinea

$7,5 miljard

Angola
Zambia Malawi

Alleen de
landen met een
laag inkomen zijn
afgebeeld

Mozambique
Comoren

Zimbabwe

De Verenigde Naties hebben in 2000 acht Millenniumdoelen geformuleerd.
Uiterlijk in 2015 moet op het gebied van armoede, onderwijs en gezondheid
wereldwijd voldoende vooruitgang zijn geboekt.

Solomoneilanden
De gewone wereldkaart

Madagaskar
Lesotho

Voor meer kaarten en achtergrond bij dit onderwerp: www.ncdo.nl/atlas

wereldkaart

Deze kaart laat zien
hoe de wereld eruit
ziet als schuldenlast
van arme landen het
uitgangspunt is.

Oppervlakte van een
land = hoogte van de
totale schuldenlast.

$16 miljard
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Kenia
Rwanda
Burundi

Equatoriaal Guinee

Afri

Vietnam

Somalië

Uganda
Ivoorkust

Jemen

Ethiopië

Liberia
$12 miljard

Laos

Tsjaad

Nigeria

Sierra Leone

Eritrea

Sudan

Burkina Faso
Benin

Myanmar

$ 10 miljard

$ 1 miljard

Gegevens: 2005 World Development Indicators, Wereldbank. Gegevens hebben betrekking op 2003. Lage inkomenslanden volgens Wereldbank definitie.
Afghanistan, Noord-Korea, Timor-Leste en Bhutan: gegevens ontbreken. De landen die in aanmerking kunnen komen voor schuldverlichting betreffen de landen die zijn gekwalificeerd voor Highly Indebted Poor Countries initiatief (HIPC). Foto (Kirgizië): Chris Sattlberger.
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