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Etter jordskjelvet
På ti steder i hovedstaden Port Au
Prince på Haiti
arrangerer AMURT
“Child-Friendly
Spaces”. Barn fra
teltleire får tilbud
om terapi, gratis
middag, lek og
håndarbeid.

Hjelp til gravide i Burkina Faso
Manglende helsetjenester førte til et
prosjekt for omreisende jordmødre,
tidligere støttet av FOKUS fra Norge.
Prosjektet fortsetter, og det opprettes
helsetjenester og eselkjerre-ambulanser!
Fargerike videoer og bilder fra BF og
Ghana på amurt.net
Undervisning om kosthold
Klinikken Abha Seva Sedan i Ananda
Nagar i India gir medisinsk hjelp og
undervisning. Området er preget av
fattigdom men også sterk åndelig kultur.
En film om klinikken på Youtube.com.
Nettside: www.rural-health-india.com

La Cantina
Siden 2001 har en kantine i Lima
gitt varme måltider til barn i fare
for underernæring. Peru ble engang
valgt til hovedsete for AMURT Seva
Dal - for hjelpearbeid i farlige og
vanskelige omgivelser. Nettside:
www.rurapuk.com

Løsningen for Haiti
Haiti synes ikke først og fremst å være offer for naturkatastrofer, men for
undertrykkelse og fattigdom. Jordskjelvet i januar drepte omkring 200 000
mennesker, mens et kraftigere jordskjelv i Chile måneden etter førte til 120
døde. Begge landene har erfaring med tidligere jordskjelv, men bare i Chile har
det blitt bygget jorskjelvsikre hus som ikke faller sammen. Samtidig kan
flommen i 2008 skyldes at fattigdom og mangel på kunnskap har fått folket til
å hugge ned skogen som holder vann i bakken.
Landets fattigdom skyldes både gamle og nye forbrytelser. Under kolonitiden
arbeidet folket på Haiti som slaver for kolonimakten Frankrike, og etter en
revolusjon ble landet frigjort på begynnelsen av 1800 tallet. Men Frankrike
krevde 150 millioner franc for å annerkjenne den tidligere koloniens
selvstendighet, og ville i motsatt fall gå til krig! For å betale beløpet måtte
folket gjøre seg til gjelds-slaver.
Undertrykkelse i flere former har senere plaget landet. Familien Duvalier
regjerte fra 1957 til 1986, og da den korrupte og voldelige diktatoren “Baby
Doc” ble styrtet hadde utenlandsgjelden blitt fordoblet 17 ganger. Diktatoren
som var støttet av flere vestlige land og som fikk opphold i Frankrike hadde en
egen formue på 900 millioner dollar, en sum større enn hele Haitis gjeld på
dette tidspunktet.
Verdensbanken har slettet en del av gjelden men krever samtidig at viktig
offentlig eiendom blir overført til private og utenlandske selskaper. Selskapene
øker prisen på produkter som landet er avhengig av for å fungere, som vann,
sement, matolje og telefontjenester. Samtidig må grensene åpnes for import,
og landet oversvømmes av billige matvarer fra USA. Maten har vært subsidiert
med amerikanernes skattepenger og utkonkurerer Haitis egen
jordbruksproduksjon. Haitierne forventes å bli arbeidskraft på utenlandseide
fabrikker.
Etter jordskjelvet ble 1 million mennesker hjemløse, og mange lever i
teltleire som kan rammes av oversvømmelser under regntiden i sommer.
Samtidig advarer geologer mot nye jordskjelv, og anbefaler at befolkningen
flyttes vekk fra jordskjelvsonen i hovedstaden Port au Prince. Men landsbygden
er fattig og mangler både infrastruktur og arbeidsplasser.
For å hjelpe Haiti er det åpenbart nødvendig å slette landets ulovlige gjeld
uten å stille flere krav. Og forhåpentligvis kan en “Verdensregjering” gi hjelp til
utvikling av landet i en ikke alt for fjern fremtid. “AMURT er løsningen på kort
sikt, PROUT er løsningen på lengre sikt.” Gi gjerne donasjoner!
Kilder: thirdworldtraveler.com, allvoices.com, Fremtiden i våre hender.
Internettsider: amurthaiti.org, resources.amurt.net (bilder).
Les om PROUT (Progressive Utilization Theory) på: prout.org, proutworld.org
Neste nyhetsbrev kommer i november.
Har du forslag til prosjekter som bør nevnes
eller ideer til utforming, ta gjerne kontakt!
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet si også i
fra. Foreløpig e-post: Bergenyoga@yahoo.no,
tel.: 41257438. Anirvan, Bergen

