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Jubilee 2000

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

บทบาทของศลิปนในการจัดการแสดงหารายไดเพื่อชวยเหลือพลโลก ผูประสบภัย
ธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากนํ้ ามือมนุษย ปรากฏในประวัติศาสตรมนุษยชาติมาเปนเวลาชานาน  
ในโลกตะวันตกที่แนวความคิดวาดวยมนุษยนิยมฝงรากลึก ความริเร่ิมในการจัดการแสดงของ
ศิลปน ปรากฏใหเห็นเนืองๆ

เมือ่ไมนานมานี้ ลูเซียโน ปาวาร็อตติ (Luciano Pavarotti) นกัรองอุปรากรเสียง 
เทนเนอรชาวอิตาลี รวบรวมศิลปนจัดคอนเสิรตหารายไดเพื่อชวยเหลือเด็กที่ประสบภัยพิบัติจาก
สงครามในบอสเนีย (Children of Bosnia) ตอมา Pavarotti and Friends จดัการแสดง Concert 
for War Child

ลาสุดมีการจัดการแสดง Transatlantic Concerts พรอมกัน 3 แหง เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2542 ในสหรัฐอเมริกา คอนเสิรตนี้จัดที่ Giants Stadium เมือง East Rutherford มลรัฐ 
New Jersey นอกมหานครนวิยอรค ในอังกฤษ จัดที่ Wembley Stadium มหานครลอนดอน  
โดยที่พิธีเปดการแสดงที่มี Palais des Naitons นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด UNDP 
(= United Nations Development Programme) เปนผูริเร่ิมจัดคอนเสิรตนี้ โดยไดรับความ 
ชวยเหลือจากบริษัทคอมพิวเตอร รวมตลอดจนการใหเงินอุดหนุนสํ าหรับการจัดคอนเสิรตครั้งนี้  
ซึ่งมีจุดมุงหมายในการหารายไดเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนในโลกที่สาม นายโคฟ อันนัน 
(Kofi Annan) เลขาธิการองคการสหประชาชาติกลาวเปดงาน โดยที่ความตอนนี้กลาววา  
ในปจจบัุน โลกมปีระชากร 6,000 ลานคน แตคร่ึงหนึ่งประทังชีวิตดวยเงินเพียง 2 ดอลลารอเมริกัน
ตอวัน Transatlantic Concerts ประสบความสํ าเร็จทั้งในดานการจัดการแสดง (โดยที่ 
เหลา rockers ต้ังแตยุคทศวรรษ 1960s มารวมชุมนุมอยางคับค่ัง) และในดานการปลูกสํ านึกให
พลโลกตืน่ตัวในการแกปญหาความยากจน

ในระยะหลงั ความเอื้ออาทรของเหลาศิลปนที่มีตอเพื่อนมนุษยไดพัฒนาจากการ
ให ความช วยเหลือเฉพาะกิจไปสู การแก ป ญหาความยกจนในโลกที่สามในขั้นรากฐาน  
Transatlantic Concerts  นบัเปนตัวอยางของความขอนี้   Jubilee 2000 นบัเปนตัวอยางอีกกรณี
หนึ่ง
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Bono ศิลปนร็อกผูยิ่งใหญยุคทศวรรษ 1970 เปนผูริเร่ิมและผลักดันใหมี Jubilee 
2000 Coalition ในป 2540 จนในปจจุบันมีเครือขายในประเทศตางๆ รวม 42 ประเทศ การขยาย
เครอืขายมไิดจํ ากัดเฉพาะศิลปนเทานั้น หากยังครอบคลุมถึงนักการเมืองและองคกรพัฒนาเอกชน
อีกดวย ผูที่อยูในเครือขาย Jubilee 2000 จึงมีต้ังแต Madonna ไปจนถึง Mohammad Ali, Jesse 
Jackson และ Dalai Lama นกัวิชาการก็เปนพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตรของ Jubilee 2000 ดวย โดย
ทีม่ไิดจ ํากดัอดุมการณทางการเมือง การณจึงปรากฏวา นักเศรษฐศาสตรเอียงขวา ดังเชน Jeffrey 
Sachs และ Rober J.Barro ถกูดึงเขาสู Jubilee 2000 ดวย (Business Week, July 12, 1999 
คอลัมนของ R.J. Barro)

อะไรคือ Jubilee 2000
Jubilee 2000 ตองการใหประเทศที่พัฒาแลวและองคการระหวางประเทศยกหนี้

ใหประเทศยากจนในโลกที่สาม (Debt Write-off) ทัง้นีโ้ดยก ําหนดใหป ค.ศ. 2000 เปนปเปาหมาย 
หากมกีารยกหนีแ้กประเทศยากจน ก็ตองถือเปนชัยชนะของมนุษยชาติ อันควรแกการเฉลิมฉลอง
เพือ่ตอนรับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คัมภีรของศาสนาคริสต Old Testament มขีอเรียกรองใหยกหนี้แก
ลูกหนี้ทุกๆ 49 ป (Newsweek, March 1, 1999)

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดจึงตองยกหนี้ใหแกประเทศยากจน?
Jubilee 2000 อางเหตุผลวา ประเทศยากจนจํ านวนมากมีหนี้ตางประเทศ 

เกินกวา 100% ของรายไดประชาชาติ ภาระรายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศอยูในระดับสูง  
จนไมมีงบประมาณเหลือพอแกการแกปญหาความยากจนและการจัดสรรบริการสาธารณะขั้น 
พืน้ฐาน ในประเทศทานซาเนยี อัตราการตายของเด็กอายุต่ํ ากวา 5  ขวบอยูในระดับสูงมาก (เด็ก
ทกุ 6 คนในวยันี ้ ถึงแกกรรม 1 คน) ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไมมีงบประมาณในการจัดสรรบริการ 
สาธารณสขุอยางพอเพียง โดยที่รายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศมากกวารายจายดานสุขภาพ
เดก็ถึง 4 เทา ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้ ประเทศยากจนยอมยากจะหลุดพนจากความยากจน
ได

Jubilee 2000 ยงัอางเหตผุลดวยวา โครงการเงินกูตางประเทศจํ านวนมากมิได
เปนประโยชนแกประชาชนในประเทศเหลานั้น เนื่องจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และประเทศเจาหนี้มิไดเขมงวดในการประเมินโครงการ โครงการหลายตอหลายโครงการ
ไดรับจดัสรรเงินกูตางประเทศดวยเหตุผลทางการเมือง ในประการสํ าคัญประเทศยากจนสวนใหญ
ในอัฟริกามีการปกครองแบบเผด็จการ เงินกูตางประเทศจํ านวนมากถูกผันไปใชประโยชนสวนตัว
ของผูมอํี านาจเผด็จการ นอกเหนือจากการฉอราษฎรบังหลวงที่ปรากฏโดยทั่วไป ในทศวรรษ 2520 
ซาอีร (Zaire) ไดรับเงนิกูตางประเทศจํ านวน 8,500 ลานดอลลารอเมริกัน แตถูกประธานาธิบดี 
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โมบูตู (Mobutu) ผันไปใชประโยชนสวนตัว โดยที่ลูกหลานตองมารับภาระในการชํ าระหนี้ ทั้งๆที่ 
มิไดรับประโยชนจากหนี้ตางประเทศที่กอข้ึน ในกรณีเชนนี้เจาหนี้สมควรที่จะตองรวมรับภาระหนี้
ในฐานทีม่ไิดระมัดระวังในการพิจารณาโครงการเงินกู

แตคํ าถามพืน้ฐานก็ยังมีอีกวา การยกหนี้ใหประเทศลูกหนี้ จะไมเปนการสงเสริม
ใหลูกหนีก้อหนีอ้ยางไมระมัดระวัง และใชเงินกูตางประเทศอยางไมมีประสิทธิภาพตอไปหรอกหรือ 
เพราะคาดหวงัวาจะมีการยกหนี้ใหอีกในอนาคต ปญหาดังกลาวนี้เรียกกันในวงวิชาเศรษฐศาสตร
วา Moral Hazard

ขอเสนอของ Jubilee 2000 ตระหนักถึงปญหา Moral Hazard อยางดียิ่ง  
เพราะระบอุยางชดัเจนวา การยกหนี้ใหประเทศยากจนจะมีเฉพาะใน ค.ศ. 2000 เทานั้น และ 
จะไมใชมาตรการนี้อีกในอนาคต เพื่อปองกันมิใหประเทศเหลานี้วางใจในการกอหนี้และใชเงินกู
ตางประเทศอยางหละหลวมตอไป

Jubilee 2000 มไิดเสนอใหมีการยกหนี้ใหประเทศยากจนอยางปราศจากเงื่อนไข 
หากแตมีการกํ าหนดเงื่อนไขวา ประเทศลูกหนี้ตองกันงบประมาณการชํ าระหนี้ไปใชในโครงการ 
ลงทุนที่กอดอกออกผล (productive investment) กลาวอกีนยัหนึ่งก็คือ เมื่อมีการยกหนี้ใหแลว  
กไ็มตองจดัสรรงบประมาณการชํ าระหนี้ แตงบประมาณสวนที่เดิมตองใชในการชํ าระหนี้นี้ จักตอง
น ําไปใชจายในการเพิ่มพูนศกัยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ

Jubilee 2000 Coalition รณรงคลาลายเซ็นจากพลโลกเพื่อขอความสนับสนุน 
ขอเสนอดงักลาวนี้ ในเดือนมิถุนายน 2542 มีผูลงนามสนับสนุนรวม 17 ลานคน (The Bangkok 
Post, June 20, 1999) พรอมกันนี้ Jubilee 2000 กร็ะดมผูคนไปชุมนุมทุกแหงหนที่มีการประชุม 
ผูนํ ากลุม G-7 เพือ่กดดันให G-7 พจิารณาขอเสนอของ Jubilee 2000 ในการประชุมผูนํ า G-7 
ณ เมือง Birmingham ประเทศอังกฤษในป 2541 Jubilee 2000 Coalition สามารถระดมผูรวม
ชมุนุมไดถึง 70,000 คน เมื่อผูนํ า G-7 ประชุม ณ นครโคโลญ ประเทศเยอรมนใีนเดือนมิถุนายน 
2542 Jubilee 2000 Coalition ระดมผูสนับสนุนไปชุมนุมอีก คราวนี้ G-7 โอนออนตอแรงกดดัน 
โดยมมีติเมือ่     วันที่ 18 มิถุนายน 2542 ยกหนี้จํ านวน 70,000 ลานดอลลารอเมริกันแกประเทศ
ยากจน 36 ประเทศ

แต ‘ความใจดี’ ของ G-7 ดังกลาวนี้ไมสูสบอารมณผูนํ า Jubilee 2000 มากนัก 
เพราะการยกหนีจ้ ํานวน 70,000 ลานดอลลารอเมริกันนี้ ถือเปนจํ านวนนอยนิด เมื่อเทียบกับหนี้
ตางประเทศทัง้หมดของประเทศยากจน 206,000 ลานดอลลารอเมริกัน (รวมหนี้ระยะสั้น) นับวา
ไมเพยีงพอในการเปดโอกาสใหประเทศยากจนมี ‘ชวีิตใหม’

กลุมประเทศยากจนที่มีหนี้ตางประเทศพะรุงพะรังมีชื่อเรียกในองคกรโลกบาลวา 
HIPCs ยอมาจากคํ าวา Heavily-Indebted Poor Countries ในป 2539 ธนาคารโลกและกองทุน
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การเงนิระหวางประเทศรวมกันประกาศ HIPC Initiative เพือ่ชวยเหลือกลุมประเทศ HIPCs โดย
การลดหยอนภาระหนี้ตางประเทศควบคูกับการแกปญหาความยากจน เงื่อนไขสํ าคัญที่กํ าหนด 
ก็คือ  การรดัเขม็ขัดทางการคลัง และการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจสูแนวทางเสรีนิยม

ในเดอืนกนัยายน 2540 ที่ประชุมประจํ าประหวางธนาคารโลกกับกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศมีมติจัดสรรเงิน 27,500 ลานดอลลารอเมริกัน (มูลคาปจจุบัน) เพื่อชวยเหลือกลุม
HIPCs พรอมกันนี้มีการจัดตั้ง HIPC Trust Fund เพือ่การนี้โดยเฉพาะ สหราชอาณาจักรประกาศ
บริจาคเงิน 50 ลานดอลลารอเมริกันให HIPC Trust Fund ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศให 600 
ลานดอลลารอเมริกัน (โดยมีเงื่อนไขวาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา) HIPC Trust Fund
ก ําหนดทีจ่ะจดัสรรเงินจํ านวน 5,900 ลานดอลลารอเมริกันแกธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตางๆ 
(Regional Development Bank) เพื่อนํ าไปชวยเหลือ HIPCs ตอไป ในวาระเดียวกันนี้ 
ธนาคารโลกประกาศที่จะผอนคลายภาระหนี้แก HIPCs จ ํานวน 5,100 ลานดอลลารอเมริกัน 
(Financial Times, September 27, 1999) หลงัจากนัน้กองทุนการเงินระวหางประเทศก็ประกาศ
จดัสรรสินเชื่อประเภทใหมสํ าหรับ HIPCs เพือ่น ําไปแกปญหาความยากจน โดยตั้งชื่อวา Poverty 
Reduction and Growth Facility (PRGF)  (Financial Times, October 1, 1999)

แมวาโลกในป ค.ศ.2000 จะยังไมมีการยกหนี้ทั้งหมดใหแกประเทศยากจน  
ดังเปาหมายของ Jubilee 2000 แต Jubilee 2000 กไ็ดทํ าคุณประโยชนอเนกอนันตแกประเทศ
กลุม HIPCs อยางนอยที่สุด โลกในป ค.ศ.2000 มีสํ านึกในการชวยเหลือกลุม HIPCs มากกวา
ปจจุบัน
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