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” I have not seen this before. I did not
know this. Can I pass this on to some key
people in Congress…?”
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Publish What You Pay Norge (PWYP Norge)
Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) er den norske
koalisjonen i det globale Publish What You Pay-nettverket
som organiserer og mobiliserer over 700 sivilsamfunnsorganisasjoner1 fra over 60 land, de fleste av disse ressursrike
land i Sør. Vi arbeider for en visjon om åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien slik at det er mulig å følge
pengestrømmene for å sikre at verdiskapningen kommer
fellesskapet til gode.
To tredjedeler av verdens fattigste mennesker bor i land
som er rike på naturressurser som olje, gass, metaller og
mineraler. Utvinningsindustrien genererer enorme inntekter. For Afrika tilsvarte eksport av olje, gass og mineraler
alene ca. ni ganger verdien av internasjonal bistand i 2008.2
For fattige land er uttak av naturressurser kanskje den
største kilden til å mobilisere egenkapital som kan reinvesteres i en bærekraftig utvikling og gi mennesker muligheter
til å komme seg ut av fattigdom.

Den økonomiske globaliseringen har gått vesentlig raskere
enn muligheten for både borgere og myndigheter til å få
oversikt og innsikt i hvordan globale verdioverføringer fra
fattige til rike land foregår i utvinningsindustrien. Dette er
nye problemstillinger både i Sør og i Nord.
PWYP Norges formål søkes nådd ved å:
• Produsere kunnskap om finansielt hemmelighold
i utvinningsindustrien
• Foreslå løsninger og fremme etablering av nasjonale
og internasjonale standarder knyttet til åpenhet i
utvinningsindustrien
• Informere allmennheten om relasjonen mellom
naturressurser, skatt og utvikling
• Samarbeide direkte med sivilsamfunn i Sør for å bidra
til styrket kunnskap og økt samarbeid på tversw av
landegrenser

Til tross for at utvinningsindustrien har blitt gitt mulighet til
å tjene gode penger på uttak av naturressurser i de landene
der de opererer, har det ikke vært stilt krav om åpenhet
omkring handelen med de ikke-fornybare og begrensede
ressursene. Selskapene har svart med hemmelighold,
korrupsjon og skatteunndragelse. Hemmeligholdet er
skadelig for dem naturressursene forvaltes på vegne av:
den fattige befolkningen som gav dem tilgang til ressursene. I mange land ønsker også korrupte statsledere det slik.

Adresse
Publish What You Pay Norway
Brugata 1 (besøksadresse: inngang
Sentrumskontorene i Storgata)
0186 Oslo, Norge
Nettside: www.pwyp.no
Epost: post@pwyp.no
Facebook: Publish What You Pay Norway
Twitter: PWYP Norway
Telefon: 922 08 412
Organisasjonsnummer: 997 534 077

1 Deriblant fagforeninger, menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, kvinnesaksorganisasjoner, studentorganisasjoner og journalistorganisasjoner.
2 For eksport av olje, gass og mineraler og agrikulturproduksjon fra Afrika, se: WTO, “International Trade Statistics”, 2009, p42. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
its2009_e/its09_merch_trade_product_e.pdf For tall fra 2008 for Afrika, se: OECD “Development Aid at a Glance 2011 – Statistics by Region”. http://www.oecd.org/dataoecd/40/27/42139250.pdf
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Forord
Mange milepæler er nådd i 2011. Vi har lansert flere
rapporter som støtter opp om kravet for en utvidet
land-for-land-rapportering for selskaper i olje-, gass- og
gruveindustrien, og som har fått stor oppmerksomhet. Vi
har fulgt prosessene for åpenhetslovgivning i Norge og EU
tett, og gitt vesentlige innspill i høringsprosesser i Norge og
EU for å styrke de reguleringene som er på vei. Vi har også
gjennomført den andre runden av TRACE-programmet,
et ettårig kapasitetsstyrkingsprogram for organisasjoner,
fagforeninger og journalister fra ressursrike utviklingsland
i Sør. Gjennom TRACE-programmet har 17 representanter
fra Latin-Amerika blitt eksponert for kunnskap om verdikjeden i petroleumsindustrien og om temaene skatt og
kapitalflukt, samtidig som de har bidratt i arbeidet med
kunnskapsproduksjon og rapporter. Det er viktig for PWYP
Norge å ha et direkte samarbeid med Sør av ikke-finansiell
karakter.

Samtidig er det viktig for oss å påpeke at vi fremdeles først
og fremst er en nettverksorganisasjon, og at de tilsluttede
organisasjonenes eierskap til kampanjen ikke har endret
seg. Det er fremdeles de tilsluttede organisasjonene, gjennom årsmøtet, som er kampanjens høyeste beslutningstakende organ.
Arbeidet PWYP Norge gjør er basert på et krav oppstått i
Sør i kjølvannet av at flere og flere sivilsamfunn stiller spørsmålstegn ved det hemmeligholdet og den manglende
skatteinngangen som ekstraksjonsindustrien presenterer i
disse landene. Samtidig står vi overfor en rekke utfordringer som må løses. Menge av de multinasjonale selskapene
kommer fra land i Nord og mange av spillereglene som
lages, utvikles av aktører i Nord. Det er derfor viktig at organisasjoner også i Nord engasjerer seg i disse spørsmålene.

Organisasjonsmessig har det vært store endringer for
PWYP Norge i 2011. Kampanjen gikk fra å ha kontorer hos
Kirkens Nødhjelp, til å etablere seg i egne lokaler og med
en ny organisasjonsstruktur. Den tidligere styringsgruppen
som bestod av representanter fra Norsk Folkehjelp, Industri
Energi og Kirkens Nødhjelp, ble erstattet av et formelt styre.
Den tiden sekretariatet tilbrakte under Kirkens Nødhjelps
vinger var grobunn for å gjøre kampanjen solid nok til å stå
på egne ben. Den organisasjonsmessige endringen som
kom i 2011 var et naturlig skritt på veien til et sekretariat.

Med alle gode ønsker,

Mona Thowsen
Generalsekretær

Frian Aarsnes
Styreleder
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1. Hvem er Publish What You Pay Norge og hva står vi for?
Det globale Publish What You Pay-nettverket organiserer
og mobiliserer over 700 sivilsamfunnsorganisasjoner fra
over 60 land, de fleste av disse ressursrike land i Sør3.
Den globale kampanjens målsetting siden starten i 2002
har vært at verdiskapningen i olje-, gass- og gruveindustri
må komme borgerne til gode og at det må være mulig å
følge pengestrømmene. Siden har PWYP vokst i omfang og
geografisk tilstedeværelse. De ulike nasjonale koalisjonene
i nettverket arbeider i ulike politiske og økonomiske kontekster og representerer et mangfold av forskjelligartete
organisasjoner og koalisjoner.
Alle nasjonale koalisjoner er autonome. Nasjonale prioriteringer og målsettinger reflekterer ulike nasjonale kontekster, utvinningsindustriens rolle i landet, i tillegg til ulike
behov, interesser, kunnskaper, muligheter og kapasitet.

Et hovedproblem er at i dag er det tillatt at selskaper kan
skjule informasjon om produksjon, kapital, aktiviteter og
eierskap i sekretessejurisdiksjoner overfor det samfunnet
som gav dem tilgang til verdiene og der verdiene ble
generert. Den globale finansielle integrasjonen har gått
mye raskere enn muligheten til å forstå hvilke skadelige
konsekvenser dette har for stater.
PWYP Norge arbeider for at det innføres nasjonale og internasjonale åpenhetsstandarder som ansvarliggjør stater og
selskaper, slik at utviklingsland ikke tappes for den potensielle økonomiske gevinsten fra utvinning av naturressurser,
og at det skal være mulig å følge pengestrømmene på en
åpen, ansvarlig og demokratisk måte.

PWYP Norge ble startet i 2006 av fire norske organisasjoner: Det Norske Fellesrådet for Afrika, Kirkens Nødhjelp,
Framtiden i Våre Hender og Transparency International
Norge. I dag er 18 organisasjoner tilsluttet. I Norge har vi
har vi et spesielt ansvar og særlige forutsetninger for å vise
solidaritet med de 2/3 av verdens fattigste mennesker som
bor i land som er rike på naturressurser som olje, gass og
mineraler. Ingen land vi ønsker å sammenlikne oss med
har innbyggere med like store inntekter fra olje-, gass- og
gruveindustri i BNP. Det har vel aldri eksistert et demokratisk land som har så store investeringer internasjonalt per
innbygger4 som Norge. Gjennom oljefondet eier vi 1% av
verdens aksjer5.
PWYP Norge bidrar til å produsere kunnskap om sammenhengen mellom naturressurser, skatt og utvikling, belyser
problemstillinger og arbeider for åpenhetsreformer, samarbeider direkte med sivilsamfunn i Sør om åpenhetsreformer og kapasitetsstyrking, og i den grad vi har anledning til
det bidrar vi med informasjonsarbeid.
Foto: Oxfam America

3 Deriblant fagforeninger, menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, kvinnesaksorganisasjoner, studentorganisasjoner og journalistorganisasjoner.
4 The Economist, November 26th-December 2nd, 2011: Norge er svært stort overskudd på handelsbalansen med utlandet medregnet finansinntektene (current accounts) i forhold til
størrelsen på økonomien og eventuelt antall innbyggere.
5 http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1722325.ece
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2. Organisasjonsstruktur og styring
2.1. Ny organisasjonsstruktur fra 2011
I 2011 gikk PWYP Norge gjennom en planlagt omorganiseringsprosess. Omorganiseringen innebar at det ble etablert
en ny organisasjonsstruktur med virkning fra 1.11.2011. Hovedendringen består i at den tidligere referansegruppen,
som bestod av representanter fra de tilsluttede organisasjonene, er erstattet av et styre med formelt styreansvar.
Figuren over viser den nye organisasjonsstrukturen. Hver
enhet ligger under et foranliggende ansvarsområde.
Kirkens Nødhjelp fungerte som vertsorganisasjon for sekretariatet og huset sekretariatet i sine lokaler fra 1. januar,
2008 til 31. oktober. Perioden hos Kirkens Nødhjelp gav

PWYP Norge et mulighet til å utvikle seg på en forsvarlig og
stødig måte og anledninger for samarbeid. Sekretariatet er i
dag en virksomhet som forvalter større midler og prosjekter
og har flere ansatte enn da vi flyttet inn i 2008.
Kirkens Nødhjelp hadde da hatt det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i PWYP Norge i prosjektstillinger i fire år.
Fra regnskapsåret 1.1.2012 ble PWYP Norge registrert med
eget organisasjonsnummer (997 534 077) og overtok det
formelle arbeidsgiveransvaret med to fast ansatte.
Sekretariatet holder nå til i egne lokaler i Brugata i Oslo.
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2.2. De tilsluttede organisasjonene
•
•
•

Foreningens høyeste beslutningstakende organ
er årsmøtet og medlemmene utgjør årsmøtet.
Styret velges av årsmøtet
Frivillige medlemsbidrag er etablert av årsmøtet
gjennom en fordelingsnøkkel med differensierte bidrag
basert på organisasjonens omsetning.

Alle sivilsamfunnsorganisasjoner som ønsker å stille seg
bak kampanjens krav, kan slutte seg til Publish What You
Pay Norge. Ved utgangen av 2011 talte koalisjonen 18 organisasjoner: Amnesty, Attac, Care, Caritas Norge, Fagforbundet, Fellesrådet for Afrika, ForUM, Framtiden i våre hender,
IndustriEnergi, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Norsk
Folkehjelp, Plan, Redd Barna, Regnskogfondet, SAIH, Transparency International og WWF.
De tilsluttede organisasjonene i nettverket representerer
mange ulike typer organisasjoner, inkludert menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, trosbaserte
organisasjoner, fagforeninger, bistandsorganisasjoner
og studentorganisasjoner. Organisasjonene hver for seg
arbeider på en mengde ulike arbeidsområder og har et
mangfold av ulike målsettinger.
Felles for organisasjonene er ønsket om å endre de strukturene som tillater finansielt hemmelighold og som reproduserer fattigdom og økonomisk ulikhet i verden. Så lenge
det ikke er åpenhet om pengestrømmene er det vanskelig
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å oppnå målsettinger på andre områder. Når en organisasjon er tilsluttet kampanjen slutter de opp om en felles
kampanje hvor vi formulerer felles krav med det formål
å påvirke global politikk på et område som ellers ligger i
ytterkanten av kjerneområdet til organisasjonen.
Det er opp til hver enkelt organisasjon hvorvidt de foretrekker å være passive støttemedlemmer, eller om de
ønsker å bidra i enkelte saker eller tilfeller, eller om de
ønsker å involvere seg mye og aktivt i koalisjonens arbeid.
De fleste organisasjonene prioriterer naturlig nok organisasjonens egne saker og saksområder i sitt daglige virke, men
bidrar ad hoc på saker de mener er relevante.
I 2011 har flere av de tilsluttede organisasjonene deltatt
på interne og eksterne møter, bidratt i paneldebatter og
som innledere på våre arrangement, og i forbindelse med
rapportutgivelser. Eksempelvis har Kirkens Nødhjelp vært
formell juridisk partner i kapasitetsbyggingsprogrammet
TRACE. Kirkens nødhjelp har også bidratt til å støtte lokale
PWYP-koalisjoner i sine partnerland, og de har bidratt i å
distribuere informasjon blant sine partnere om TRACE slik
at deres partnere kunne få styrket sin kunnskap på området. Vi har også samarbeidet om en fredskorpsutveksling
gjennom Kirkens Nødhjelps program ”Just World Exchange”, hvor en av Kirkens Nødhjelp sine partnere i Tanzania
arbeidet i to år i sekretariatet i PWYP Norge og senere
kunne bruke sin kunnskap i en stilling med større ansvar
i Kirkens Nødhjelp i Tanzania. For mer informasjon om
arbeidet vårt, se kapittel 5.
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Helen Bjørnøy, generalsekretær i PLAN Norge, i debatt om land-for-land-rapportering
med med statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva
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Leder for IndustriEnergi, Leif Sande, ønsker velkommen til
rapportlansering i regi av PWYP Norge

TRACE-programmet gir en god mulighet for samarbeid med våre medlemsorganisasjoner. I TRACE
2010-11 var flere av deltagerorganisasjonene også partnere av organisasjoner i vårt norske nettverk. Et eksempel er Norsk Folkehjelp, som bidro med gode kandidater fra sine lokale partnere.
Norsk Folkehjelp og Frente de Defensa de la Amazonía
Norsk Folkehjelp samarbeider med grasrotorganisasjoner
og det sivile samfunn for å styrke demokratisering og for
å bidra til en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser.
Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) er en miljøorganisasjon vi samarbeidet med i Ecuador.
Leder for FDA, Ermel Chavez, reflekterer over sin erfaring
med TRACE:
- Jeg lærte mye om åpenhet, og programmet gjorde det enkelt
å koble større saker til hva vi gjør på lokalt nivå. Det tyngste
arbeidet FDA gjør, er med lokalsamfunn som er direkte berørt,
og dette blir fulgt av krav om overholdelse av lover og regler,
blant annet tilgang til informasjon og konsultasjon”
Norsk Folkehjelp ser at ledere og organisasjoner drar nytte
av kritisk kunnskap om utvinningsindustrien og åpenhet;
kunnskap som er nyttig når organisasjonene definerer sine
egne strategier for å holde industrien ansvarlig.
(Cristina Santacruz, programkoordinator, Norsk Folkehjelp i
Ecuador. Oversatt fra engelsk og spansk)

Foto: Werner Anderson/Norsk Folkehjelp
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Nye tilsluttede organisasjoner i 2011
I 2011 valgte to nye organisasjoner, KFUK-KFUM Global og Fagforbundet, formelt å slutte seg til PWYP Norge.

Foto: Camilla Oulie Eskildsen/KFUK-KFUM Global

Hvorfor valgte KFUK-KFUM Global
å slutte seg til PWYP Norge?
- Vi er opptatt av at ekstrem fattigdom må avskaffes og Gud
har skapt nok ressurser til at alle kan leve verdige liv. Fattigdom eksisterer fordi verdens ressurser er meget skjevt og
urettferdig fordelt. Vi ønsker å skolere ungdom i rettigheter,
barrierer til innfrielse av rettigheter og hva de kan gjøre for å
kjempe for sine rettigheter. Da er fokus på ansvarlig, åpen og
demokratisk forvaltning av offentlige ressurser en meget viktig
sak. PWYP er for oss et viktig ekspertnettverk som gir KFUKKFUM Global og våre partnere tilgang på viktig kunnskap og
sentrale verktøy i kampen mot fattigdom. Vi er overbevist om
at når åpenhet og demokratisk forvaltning av naturressurser

gjennomføres, så vil ekstrem fattigdom forsvinne, sier Fredrik
Glad Gjernes, leder i KFUK-KFUM Global.

Hvorfor støtter Fagforbundet PWYP Norges krav?

selskapers pengestrømmer over landegrenser viktig. Hvis denne rapporteringen blir vedtatt gir det et godt utgangspunkt for
å bekjempe at offentlige midler ment for offentlige tjenester
ender opp på private konti i skatteparadis, avslutter hun.

Fagforbundet er opptatt av å skape en mer rettferdig fordeling av goder og ressurser både innad i hvert enkelt land og
mellom land. Da må flest mulig forstå hva det er som fører
til at fordelingen blir så skjev. En av måtene er å framskaffe
kunnskap om måtene dette skjer på, for i neste omgang å
dokumentere hva skjev fordeling fører til. Et slikt eksempel
er dokumentasjonen av at private barnehager i Norge har
forgreininger til skatteparadis. Denne kunnskapen inngår i
Fagforbundets arbeid generelt og brukes i skoleringen av våre
medlemmer, sier Fanny Voldnes, leder av Samfunnsøkonomisk
enhet i Fagforbundet.
- I den sammenheng er PWYP Norges arbeid med utvidet
land-for-land rapportering og arbeidet med synliggjøring av

- I Tanzania ser vi at ungdom og kvinner er meget negativt
berørt av gruvesektoren. Våre partnere ønsker å fortsette
skoleringen av kvinner og ungdom slik at de vet mer om hvilke
naturressurser nasjonen deres eier, og hva de selv kan gjøre
for å kreve at disse ressursene skal komme folket til gode og at
negative følger som forurensing, vold og tvangsflytting skal
opphøre. Dette gjelder også olje i Sør-Sudan, og Sør-Sudan
KFUK ønsker å gjøre mer på dette området, forteller Gjernes.

Politisk ledelse i Fagforbundet i demonstrasjonstog. Foto: Kari-Sofie Jenssen/Fagforbundet.
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2.3. Styret
Styresammensetning per 31. desember 2011:
Frian Aarsnes, Leif Sande, Svein Olsen.
Samtlige medlemmer har deltatt på årets styremøte
Frian Aarsnes (1962), Styreleder:
Principal, EconPöyry. Statsautorisert revisor. Over 20 års
erfaring fra oljeselskap, særlig med skatteside, samt lang
erfaring med arbeid i land med ekstraksjonsvirksomhet.
Antall år i styret: 1.
Leif Sande (1953), Styremedlem:
Leder, IndustriEnergi. Forbundsleder i oljearbeidernes
fagforening med 56000 medlemmer. Visepresident i ICEM
(International Chemical, Energy and Mine workers union)
som rep. 250 000 arbeidere fra Norden og Baltikum. Antall
år i styret: 1.
Svein Olsen (1953), Styremedlem:
Seniorrådgiver, Norsk Folkehjelp. Lang organisasjons –og
bistandserfaring med Øst-Afrika som spesialfelt. Tidl. landdirektør i Tanzania for Norsk Folkehjelp. Antall år i styret: 3.
Noter til styret:
Ingen av styremedlemmene er i slekt med hverandre
Vervet er personlig, det kan ikke utøves på vegne av eller
under instruksjon fra arbeidsgiver, organisasjon eller institusjon
Styremedlemmer skal ha dyp fagkunnskap på kampanjens
kjerneområder
Styrets ansvar og oppgaver
• Fungerer som foreningens høyeste myndighet mellom
årsmøtene
• Er ansvarlig for strategi, budsjett og resultater
• Er ansvarlig for at virksomhetens aktiviteter er rettet mot
målene og bidrar til målsettingen
• Godkjenner virksomhetens reviderte regnskap og har
ansvar for at virksomheten følger lover og regler
• Styret velges av årsmøtet. Styret er ansvarlig overfor
årsmøtet.
I løpet av 2011 ble det gjennomført ett -1 - styremøte den
15. desember.
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2.4. Sekretariatet
Sekretariatets ansvar og oppgaver
• Sekretariatet er underlagt styret og står ansvarlig
overfor styret
• Sekretariatet ledes av generalsekretæren
• Sekretariatsmedarbeidere og konsulenter ansettes av
generalsekretæren
Sekretariatet har også gjennom 2011 hatt to fulltidsansatte.
• Mona Thowsen har vært nasjonal koordinator siden
oppstarten av PWYP Norge i 2006 og ble generalsekretær
fra 1.11.11.
• Sunniva Lofthus Sandø har vært prosjektkoordinator for
TRACE-programmet siden 2009, og ble programrådgiver
fra 1.11.11.
I tillegg har vi hentet inn ekstern hjelp som har bidratt i
arbeidet med å gjennomføre prosjektene våre og hatt
samarbeid med ulike organisasjoner.
• I forbindelse med omorganiseringsprosessen hadde
Rebekka Reitan et lengre oppdrag i fire måneder, og hun
fortsetter som administrasjonskonsulent i 50% stilling i
2012.
• I januar og februar arbeidet Sarah Shija fra Tanzania
sammen med oss i sekretariatet som del av et samarbeid
mellom PWYP Norge og Kirkens Nødhjelps FK-program,
Just World Exchange. Hun hadde da vært hos oss i to år.
• I desember hadde Suriati Bamrud arbeidspraksis hos
sekretariatet via NAV.
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Etterspørselen etter bidrag fra sekretariatet er betydelig
større enn vi har mulighet til å møte per i dag. Sekretariatet
har to ansatte og kapasiteten er i stor grad knyttet opp til
gjennomføring av prosjekter som har vært omsøkt tidligere
år. Vi skulle gjerne se at vi i større grad hadde hatt ressurser
til å møte denne etterspørselen.
For å oppnå et maksimalt effektivt drevet sekretariat som
kan arbeide fokusert og effektivt med et komplisert tema
for å oppnå våre målsettinger, og som kan møte relevant
etterspørsel når den oppstår så har vi behov for å fylle to
viktige arbeidsområder som hver og ett fortjener fullt fokus:
administrasjons- og økonomiarbeid og informasjonsarbeid.
Dette er omfattende, sentrale og viktige områder i vår
virksomhet.
Heller ikke i 2011 har vi hatt en informasjonsmedarbeider.
Det har gjort det vanskelig å arbeide med allmennopplysning, systematisering og tilgjengeliggjøringen av informasjon. Vi har hatt mulighet til å få litt prosjektstøtte i forbindelse med omorganiseringen på slutten av året. Vi håper at
denne situasjonen kan løse seg slik at potensialet i sekretariatet kan utløses på en mer effektiv og formålstjenlig måte.
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SARAH SHIJA FORTELLER:
”I came to Norway on 5th May 2009, as an FK-Exchange
program participant between Norwegian Church Aid
(NCA) Tanzania and NCA’s headquater, seconded to the
PWYP Norway-campaign.
The exchange was meant to be for 10 months, however
three months before this period came to an end a decision was made between myself, PWYP Norway and my
home office, NCA Tanzania, to extend the time for another
year.
What attracted me to want to go on this exchange, was
simply curiosity about life on the other side of the world. I
did not have a lot of expectations, I just wanted to live and
work in Europe and get a different type of experience, and
see what it would be like.
I wanted to extend my time with PWYP due to a number
of reasons, the foremost being that I was just started getting to understand what the campaign is about and what
the PWYP secretariat/coordination was responsible for in
implementing the country campaign. What interested/
fascinated me to learn more about was the lobbying/
advocacy work that we were involved in. There was a lot
to take in also with the TRACE-work and the webpage
work. Also considering that this was a new and different
working culture for me, I thought another year would be
good to cement all this learning.
As for the greatest learning experience, it is hard to point
to one specific thing. Firstly, I would say the team work,
support, mutual learning and respect that we had for each
other enabled me to work and accomplish the different
tasks. Secondly, my stay in Norway has built my management skills, especially planning and coordination of event/
activities. Basically, I have learnt that timing is crucial when
planning/organising multiple activities. What impressed
me most is when we were lobbying and advocating with
government officials, companies, audit firms and the
involvement of other stakeholders. Again, the way our programme managed and facilitated creation of synergy and
cooperation with south and north networks. In a nutshell,
working with the PWYP campaign reminds me that you
always have to be very focused and targeted.

Sarah Shija, Foto: Liz Palm/FK

A year after PWYP Norway: I am currently working for
NCA Tanzania office as program responsible for the area
we call ‘Resources and Finance’. My work entails empowering communities to be able to track public resources/
funds, ensuring they are informed about the available
resources so that they are able to track/follow up on how
they have been spent, taking leaders to account where
there is evidence that there has been misuse/corruption/
embezzlement of public resources/funds. At the moment
I am working on strengthening local communities that
are tracking, to be able to track and report incidences of
mismanagement through social media. I represent NCA in
the PWYP Tanzania working group, and I am also involved in supporting our partners mining advocacy work in
Tanzania.”
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3. Hvorfor arbeide i nettverk?

Foto: PWYP Norge

En rekke globale endringsprosesser har gjort det nødvendig å tenke nytt omkring organiseringsform. PWYPs
organisasjonsform viser at nettverk er av sentral betydning.
For at organisasjoner skal kunne påvirke de institusjonene
og den politikken som legger til rette for at tapping av
skattegrunnlaget er mulig, er det nødvendig for organisasjonene å koble seg på et globalt nettverk som jobber med
det samme.
Det at PWYP arbeider i et nettverk er et uttrykk for at det
finansielle hemmeligholdet vi arbeider med, og ikke minst
de skadelige effektene av finansielt hemmelighold, virkelig
er globalt. Vi står overfor et spesialområde innenfor det
sivile samfunnet der en politisk kampanje er kombinert
med dyp spesialkunnskap i en global kampanje. Finansielt
hemmelighold er skadelig for alle land, men det er særlig
dramatisk for verdens fattigste mennesker i utviklingsland.

Flere gamle skiller mellom ”Sør” og ”Nord” viskes ut fordi vi
blir rammet av de samme problemstillingene. PWYP-nettverket er en gigantisk kompetanse- og erfaringsbase på et
særskilt og spesialisert tema. Kraften til å forandre hentes
ofte fra evnen til å redefinere, reformulere og produsere ny
kunnskap, og sette kunnskap i nye sammenhenger, gjerne
på tvers av landegrenser. Nettverk åpner for nye typer
samarbeid på tvers av landegrenser, tid og rom, og er, på
sitt beste vel og merke, forsøk på å bygge et virkelig globalt
sivilsamfunn.
Samtidig består også mange ulikheter mellom Sør og
Nord. Naturressursene tas ofte ut i land i Sør og fattige
borgere i Sør er ofte de som opplever de mest dramatiske

Publish What You Pay deler informasjon om sitt arbeid under EITI-konferansen i Paris. Foto: EITI

og konkrete negative konsekvensene av alt fra miljøkatastrofer, konflikt, krig, flukt, korrupsjon og kapitalflukt. I
mange land risikerer også borgerne som tør å utfordre sine
egne myndigheter på åpenhet alt fra trusler til ruinerende
søksmål, frihetsberøvelse og skitne taktikker for å diskreditere og henge ut de menneskene som står opp for åpenhet.
Nettverket kan da bidra til å mobilisere ressurser, kunnskap
og oppmerksomhet. Slik kan en lokal sak få større oppmerksomhet globalt og innflytelsen til en lokal organisasjon kan få større rekkevidde enn den ville fått om den
arbeidet alene.
Nettverksarbeid er ikke tradisjonell bistand. Samarbeidet
mellom nettverksmedlemmene er i stor grad av ikkefinansiell karakter, noe som bidrar til å likestille definisjonsmakten mellom organisasjoner i Nord og Sør.
Beslutningene om hvilke internasjonale regler for åpenhet som skal gjelde for utvinningsindustrien regler tas av
aktører basert i Nord. Selskaper i utvinningsindustrien,
som også er basert i Nord, er kjent for å benytte innleide
revisjonsselskaper og advokatfirmaer, som også er basert
i Nord, til å fremme sine interesser. Sivilsamfunn har liten
tilgang til disse.
Sivilsamfunnet i Nord har et ansvar for at beslutninger som
tas i Nord ikke har skadelige konsekvenser for millioner av
fattige i Sør. Gjennom samarbeid har vi vist at det mulig
å nå fram. Vi må produsere kunnskap både i Sør og Nord
som viser hvilke skadelige effekter som oppstår, vi må dele
kunnskap og være tilstede der hvor beslutningene tas.
Enten det er i Sør eller Nord.
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ECUADOR: JOURNALIST SAKSØKT AV PRESIDENTEN FOR 10 MILLIONER USD
En sak som illustrerer hvorfor det er viktig å arbeide i nettverk
for lovfestet rett til innsyn, finner vi blant våre egne TRACEdeltagere. I august 2010 utkom boken, El Gran Hermano (“Storebroren”), skrevet av den ecuadorianske journalisten, Christian
Zurita Rón og hans kollega, Juan Carlos Calderón.
- Christian søkte på TRACE-programmet i 2010, og vi ble snart
oppmerksomme på at han stod midt i en tøff sak på grunn av
sitt arbeid. Gjennom hele 2010 og 2011 har vi fulgt situasjonen
hans tett. Vi har også vært i kontakt med media om saken, og
hatt møter med UD og Norad, slik at de kan være godt orientert
og vi har fått Christian på besøkt til Norge for å fortelle om
saken, forklarer Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.
Bokens tittel, ”Storebroren”, henspiller på Fabricio Correa, den
ecuadorianske presidenten Rafael Correas eldre bror. Christian
og Juan Carlos gjorde undersøkelser i rundt 11 byer, intervjuet
over femti kilder og gikk gjennom over 5000 sider med dokumenter. Ved hjelp av advokater i Panama klarte de å dokumentere at Fabricio Correa misbrukte sin posisjon ved tildelingen
av oljekontrakter og at han mottok betydelige gevinster fra
selskapene gjennom stråselskaper i skatteparadiset Panama.
Etter utgivelsen av boken gikk presidenten til det skrittet å saksøke de to journalistene for 10 millioner amerikanske dollar for
daño moral (”moralsk skade”, eller æreskrenkelse), og påberopte
seg selv som eneste vitne i saken. På tross av sterk internasjonal
kritikk, ble det i februar felt en ruinerende dom. De to ble dømt
til å betale 2 millioner dollar, i tillegg til saksomkostninger - et
utfall som bidrar til at få, om noen, i fremtiden tør uttale seg
kritisk om forvaltningen av naturressursene i Ecuador. Mange
av organisasjonene i landet har allerede tilkjennegitt at de ikke
tør å involvere seg politisk i saken.
Kort tid etter domsavsigelsen, og etter sterkt internasjonalt
press, gikk Rafael Correa ut og ”benådet” journalistene. I en
tv-overført tale som ble kringkastet på storskjerm over hele
landet, annonserte han at han ville tilgi, men ikke glemme.
Med det sendte han en klar advarsel til andre som måtte våge å
kritisere myndighetene.

En utvidet land-for-land-rapportering kan bidra til å begrense
nødvendigheten av at journalister risikerer ruinerende søksmål,
eller livet, for å finne nødvendig og relevant informasjon relatert til utvinningsindustrien, sier hun.
President Rafael Correa har etter at han kom til makten i 2006,
ført flere slike søksmål mot pressen. Ifølge Committee to Protect Journalists, som har fulgt de ecuadorianske sakene tett, har
Correas administrasjon ført landet inn i en periode med undertrykkelse, ved at kritiske journalister systematisk blir utsatt for
svertekampanjer og injuriesøksmål.
-– Disse sakene er del av et urovekkende mønster der
presidenten og andre ecuadorianske myndighetspersoner har
utsatt kritiske journalister for lange og svekkende rettstvister.
Borgernes fundamentale rett til ytringsfrihet bør ikke overlates
til offentlige tjenestemenns tilfeldige innfall, uttaler Carlos
Lauría, seniorkoordinator i CPJ i en sak på organisasjonens nettside med tittelen ”Despite pardon, Correa does lasting damage
to press” (27.2.2012).
Og Christian selv tør ennå ikke stole på at saken er over:
- Jeg tror presidentens ‘benådning’ gir oss et pusterom i saken,
jeg tror det er et nederlag for presidenten, men jeg må innrømme at jeg ennå ikke kjenner meg helt rolig. Samtidig mener jeg
at dette er en triumf for den internasjonale pressen som støttet
saken. Verden ropte ut mot urettferdigheten.

Christian Zurita Rón på kontorplassen sin i avisredaksjonen, med
storslått utsikt over Quito. Foto: PWYP Norge

- Dersom dette betyr at presidenten mener at de to journalistene, Christian og Juan Carlos, ikke skal skrive om korrupsjon og
kapitalflukt i utvinningsindustrien uten å risikere nye søksmål,
så er det et svært alvorlig angrep mot pressefriheten og ytringsfriheten i landet, sier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP
Norge.
– Saken illustrerer også hvor viktig det er at helt grunnleggende
finansiell informasjon fra utvinningsindustrien er tilgjengelig
for journalister og andre interessenter, som ønsker å stille kritiske spørsmål rundt forvaltningen av inntekter fra naturressurser.
Det har vært stor medieoppmerksomhet om saken i Ecuador.
Foto: PWYP Norge
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Roger Schjerva (statssekretær,
Finansdepartementet)

"We favour common EU rules in this
area. However, taking into account
the importance of this issue we cannot
rule out the possibility to implement
such measures in Norway on an
individual basis."

2-3 MARS

"Ting går i riktig retning, og jeg håper at dette virkemiddelet vil
vise seg å være nyttig og til glede for det felles målet vi har om en
bedre organisert og mer rettferdig verden."

PWYP Norge deltar på
EITI Global Conference
som representant for
sivilsamfunnet i den
norske interessentgruppen.

Roger Schjerva (statssekretær,
Finansdepartementet)

23. MAI
2.-6. MAI

Roger Schjerva (statssekretær, Finansdepartementet)

"I dag sender vi denne rapporten fra advokatfirmaet på høring til
Finanstilsynet"
Roger Schjerva (statssekretær, Finansdepartementet)

4. APRIL

4. FEBRUAR
Journalist og forfatter, Nicholas Shaxson
presenterer sin nyeste bok, Treasure
Islands, på Litteraturhuset i Oslo, med
påfølgende debatt om skatteparadis

På vegne av PWYP Norge
fremlegger advokatfirmaet
Arntzen de Besche
en vurdering av DoddFrank og en juridisk
vurdering av hvordan landfor-land-rapportering kan
implementeres i norsk rett.

TRACE i Bolivia: 17
deltagere fra
Nicaragua, Bolivia og
Ecuador møtes i Santa
Cruz for å fordype seg i
de fire tematiske
prioriteringene:
Ulovlig kapitalflyt og
sekretessejurisdiksjoner,
kontraktsåpenhet,
urfolksrettigheter og
utvinningsindustrien,
miljø og
utvinningsindustrien.

Rapporten Defining
Elements lanseres som
et utkast til diskusjon.
Den tar for seg hvilke
elementer som bør
være gjenstand for en
regulering i en landfor-land-rapportering,
og hvorfor.

21. SEPTEMBER
Piping Profits lanseres.
Rapporten avdekker at
ti av verdens største
utvinningsselskaper
kontrollerer minst
6038 underselskaper
og at 1/3 av disse er
registrert i
skatteparadis.
Rapporten får over
femti oppslag i media,
de fleste i utenlandske
medier.

23. MAI
Konferansen Global
Investors for Financial
Transparency går av
stabelen hos KLP i
Oslo. Representanter
for myndigheter,
sivilsamfunn og
investorer møtes til
innlegg og
rundebordsdiskusjon
om hva land-for-landrapportering bør
omfatte
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Piping Profts lanseres på spansk i
Quito, Ecuador, i samarbeid med
TRACE-deltagere.

3.-5. OKTOBER
TRACE i Ecuador: De 17
deltagerne møtes i
Quito der de deler
advocacy-erfaringer,
presenterer sine egne
artikler og får høre
beretninger fra
representanter fra
Norads korrupsjonsjegernettverk

21. SEPTEMBER
Seminar på
Utviklingshuset i Oslo.
Sammen med Juridisk
Rådgivning for Kvinner
setter PWYP Norge
søkelys på hvordan
korrupsjon og
kapitalflukt hindrer
kvinners rettssikkerhet
i fattige land.
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Protection from Derivative
Beskyttelse mot
Abuse: PWYP Norge
derivatmisbruk
advarer mot den økende
bruken av derivater blant
utvinningsselskaper og gir
et forslag til hva land kan
gjøre enkeltvis for å hindre
misbruk av dette
finansielle instrumentet.
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6. OKTOBER

”Today I can tell you that we are ready to
take a new step forward. The Ministry of
Finance will send a proposal on a possible
country by country reporting requirement in
Norway out on a public hearing.”

An extended country-bycountry reporting standard:
PWYP Norge arbeider
videre med
diskusjonsutkastet fra mai
og utarbeider et
høringsforslag til EU og
norske myndigheter, som
detaljerer hvordan en
utvidet land-for-landrapportering for
utvinningsindustrien bør
se ut og hvordan det
enkelt kan implementeres.

Lost Billions: En av PWYP Norges
undersøkelser avdekker at over 110
mrd dollar har "forsvunnet" i over- og
underprising i USA og EU i perioden
2000-2010.
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An extended
country by country
reporting standard
A Policy Proposal to the EU

19. JANUAR
Felles, offisiell lansering av de tre
rapportene som ble produsert i siste
halvdel av 2011: Lost Billions, Protection
from derivative abuse og An extended
country-by-country reporting standard.

DE T TE GJORDE PU B LIS H WH AT YO U PAY N O R G E I 2011
JANUAR

FEBRUAR
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JUNI

JULI
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SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER
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DE POLITISKE PR OSE SSEN E O G M ILEPÆ LEN E I N O R GE O G EU I 2011
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2.-3. MARS

15. MARS

4. APRIL

2. JUNI

23. JUNI

26. AUGUST

25. OKTOBER

7. DESEMBER

31. JANUAR

Høringsfrist i EU
om behovet for
land-for-landrapportering for
multinasjonale
selskaper.

EITI Global
Conference
avholdes i
Paris. Norge
blir, som første
OECD-land,
godkjent som
fullt medlem
av EITI.

Regjeringen
lanserer
handlingsplan
mot
økonomisk
kriminalitet

Roger Schjerva
bekrefter at han vil
sende lovforslaget fra
PWYP Norge på intern
høring i
Finansdepartementet

Finansdepartementet
ber i brev om
Finanstilsynets og
Skattedirektoratets
merknader til
rapportene fra PWYP
Norge om hvordan
LLR kan innføres i
norsk rett.

Finanstilsynet leverer
sine merknader til
rapportene fra PWYP
Norge, og uttaler blant
annet at "… det ikke er
praktisk mulig å hente
frem informasjon i det
formatet som foreslås
per i dag".

Skattedirektoratet kommer med sine
merknader til PWYP Norges rapporter og
uttaler blant annet at ”[v]ia land for land
rapportering vil Skatteetaten få tilgang til
verdifulle opplysninger om selskapenes
virksomhet i de enkelte land, og etter
direktoratets mening vil den nye
rapporteringsordningen bidra til korrekt
skattelegging av disse selskaper”.

EU-kommisjonen
leverer sitt forslag til
en land-for-landrapportering for
utvinnings- og
skogindustrien.

Finansdepartementet
sender EUkommisjonens forslag
til bestemmelser om
land-for-landrapportering på
høring til alle antatte
interessenter. Frist
settes til 31. januar.

Høringsfrist
Finansdepartementet
angående innføring av
LLR i Norge.

"TILTAK 46:
Regjeringen vurderer om det kan være grunnlag for innføring av
Land-for-land-prinsipper, enten som ledd i prosessen med
eventuelle nye EU-regler på området, eller på selvstendig grunnlag.
Ansvarlig: Finansdepartementet"
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5. Hva har vi arbeidet med i 2011?
Vi har konsentrert arbeidet vårt om to hovedpilarer i 2011:
Kunnskapsproduksjon og formidling og styrking av sivilt
samfunn i sør. Innen kunnskapsproduksjon og formidling
har vi hovedsakelig hatt fokus på kravet om innføring av
bindende åpenhetsregler for selskaper i utvinningssektoren. I 2011 har vi lansert flere rapporter med støtte fra
UDs Dialogprosjekt og fulgt prosessen for innføring av
land-for-land-rapportering tett. Vi har også fulgt opp arbeidet med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),
som er en frivillig åpenhetsmekanisme. Det er vanskelig å
”måle politisk påvirkning”, men det vi kan si med sikkerhet
at vi ser konkrete resultater på våre arbeidsområder og at
det vi har fått til er blitt etterspurt.

organisasjoner, fagforeninger og journalister fra ressursrike
utviklingsland i Sør.
I 2011 gjennomførte 17 personer programmet.
Med dette har PWYP Norge avsluttet den andre runden av
programmet som totalt 43 personer har gjennomført. Det
er et langsiktig og møysommelig arbeid å bidra til å styrke
kunnskap og nettverk slik at vi kan samarbeide på tvers av
land i et nettverk.
Alle deltakere som har gjennomført programmet ligger i
en database på www.pwyp.no og det er mulig å søke etter
navn, organisasjon, land eller hvem som kan si noe om
hvilke tema.

Den viktigste enkeltsatsningen: TRACE
Vi har samarbeidet med sivilsamfunn i sør gjennom
TRACE-programmet; et ettårig program for kapasitetsstyrking og nettverksbygging. Programmet er utviklet for

Funksjonen er brukt av både deltakere i eget nettverk,
andre organisasjoner, journalister, evalueringsteama eller
forskere som ønsker å komme i kontakt med sivilsamfunn i
Sør på denne typen tema.

TRACE-deltagere i Stavanger. Foto: PWYP Norge
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5.1. Arbeid for utvidet
land-for-land-rapportering
Hva er utvidet land-for-land-rapportering?
Publish What You Pay arbeider for at selskaper i utvinningsindustrien skal være forpliktet ved lov til å offentliggjøre
nøkkelinformasjon om sin virksomhet i alle land der de
opererer, slik at det blir mulig for alle å følge pengestrømmene og se om de inntektene et land får fra utvinning er
korrekte og om de ender opp der de skal.
I USA har man fått nye åpenhetsregler for å offentliggjøre denne typen informasjon gjennom den såkalte
Dodd-Frank-lovgivningen. I EU arbeides det med å innføre
lignende regelverk, mens PWYP Norge har foreslått at
vi i Norge går enda et hakk lengre og innfører utvidet
land-for-land-rapportering.
Dodd-Frank krever at selskapene oppgir hvor mye de
betaler til myndighetene i hvert land de opererer i. For
at offentligheten skal kunne få et mer helhetlig bilde
av pengestrømmene, mener PWYP Norge at en utvidet
land-for-land-rapportering også bør oppgi:
• Nøyaktig hvor mye naturressurser selskapene
tar ut i løpet av et år
• Hvor mye naturressurser som er igjen etter uttaket
• Hvor mye profitt selskapene hadde før skatt i hvert
enkelt land
• Hvordan selskapene har flyttet på den økonomiske
gevinsten før den blir beskattet og hva slags
kostnader som er påløpt
• Hvilke typer selskaper de setter opp i ulike land, hva
• disse selskapene heter, og hvem som står som eiere
• Hvilke salg selskapet har gjort innad i eget selskap og
prisen på hvert enkelt salg
• Hvilke salg som er gjort utenfor selskapet
• Hvilke eiendeler selskapet har
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• For å sikre at de får de dividendene de skal, og for å
sikre at borgere får det innsynet de trenger for å
holde sine myndigheter og selskapene ansvarlige for
forvaltningen av naturressursene.
• Bindende regler om åpenhet på dette området vil
også være til fordel for de selskapene som ønsker
å vise samfunnsansvar. Like kjøreregler for alle
selskap vil skape en mer rettferdig og likeverdig
markedssituasjon. Slik det fungerer i dag, kan
selskaper som ikke velger å ta samfunnsansvar ved å
vise åpenhet, men heller lar sin virksomhet
omsluttes av lag på lag med hemmelighold, tjene
på det. Dette skaper en skadelig Informasjonsasymmetri i markedet.
Hvordan arbeidet vi?
PWYP Norge systematiserte og produserte ny kunnskap, for å
gi beslutningstakere, journalister, frivillige organisasjoner og
allmennheten et velfundert beslutningsgrunnlag når de tar
stilling til hvilket samfunn de ønsker og hvilke tiltak som trengs.
Med finansieringen fra Dialogprosjektet kunne vi gjøre
nødvendige undersøkelser og få ut relevant kunnskap og
dokumentasjon for å underbygge og utvikle det tiltaket
som kan hindre at utvinningsselskaper tapper utviklingsland for kapital: rapporteringsformen for utvinningsindustrien som vi kaller en utvidet land-for-land-rapportering.
Vi gjennomførte også flere arrangement som brakte
sammen beslutningstakere, sivilsamfunn, investorer og
andre interessenter til debatter om land-for-land-rapportering, hvordan en slik rapportering kan innføres i norsk rett
og hva den skal inneholde.

Hvorfor arbeider vi for bindende
land-for-land-rapportering?
Vi arbeider for bindende åpenhetsregler fordi:
• Åpenhet er helt nødvendig for å sikre at myndigheter
får det innsynet de trenger for å sikre at staten får sine
rettmessige inntekter
• For å sikre at investorer kan gjøre pålitelige
risikovurderinger i en høyrisikoindustri og kunne
sammenlikne kvaliteten og ledelsen i ulike selskaper.

“Det er veldig viktig at Norge er i front. Det vil sette standarden for hvordan en
land-for-land-rapportering vil bli “, uttaler direktør for Revenue Watch Institute, Karin
Lissakers, under GIFT-konferansen i Oslo, 23. mai 2011. Foto: PWYP Norge
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DE VI SAMARBEIDET MED
Dialogprosjektet kapital for utvikling
Senhøsten 2010 lanserte Utenriksdepartementet programmet Dialogprosjektet kapital for utvikling. Hensikten med dette programmet
var å ”bidra til en diskusjon om, øke kunnskapen om og fremme felles
forståelse for hvilken betydning ulike pengestrømmer ut og inn av
fattige land har for utvikling og fattigdomsbekjempelse”
Dette programmet skapte en mulighet for PWYP Norge til å systematisere og produsere noe av den kunnskapen vi ønsket å få ut, belyse
sammenhenger mellom skatt, utvikling og naturressurser, samarbeide
med eksterne eksperter og journalister, og å gjøre dette tilgjengelig for
allmennheten.
Dialogprosjektet gav mulighet til å søke på prosjektmidler på opp til
100.000 kroner. Resultatet var at vi fikk laget en rekke rapporter og
gjennomført flere arrangement som skapte betydelige ringvirkninger
langt utover den konkrete prosjektfinansieringen.
Rapportene, og spesielt Piping Profits, førte til stor medieomtale. Vi
har også opplevd stor etterspørsel etter bakgrunnsinformasjon fra
journalister som ønsker å skrive om dette temaet. Fra investorer og beslutningstakere opplever vi stor etterspørsel etter pålitelige, konkrete
og gjennomførbare tiltaksforslag.
Hvem overtar stafettpinnen for støtte til dette temaet når Dialogprosjektet nå er avviklet?

Arntzen de Besche svarer på teknisk-juridiske spørsmål omkring forslaget til hvordan
land-for-land-rapportering kan innføres i norsk rett, under lanseringen 4. april.
Foto: PWYP Norge

Revenue Watch Institute
Revenue Watch Institute (RWI) er en viktig alliert i kampen for bindende reguleringer, og i 2011 bidro de både med faglig og økonomisk
støtte til konferansen Global Investors for Financial Transparency.
RWI og PWYP Norge gjennomførte også separate møter med Finansdepartementet knyttet til konferansen.

Kommunal Landspensjonskasse
Standardisert selskapsinformasjon brutt ned på landnivå er også
viktig for investorer og analytikere som ønsker å vurdere risiko og ta
velfunderte investeringsvalg. I 2011 videreførte vi vårt faglige samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og gjennomførte
konferansen Global Investors for Financial Transparency i samarbeid
med dem.

Juridisk Rådgivning for Kvinner
I september 2011 gjennomførte vi et seminar med tittelen Kvinner,
korrupsjon og kapitalflukt på Utviklingshuset i Oslo, i samarbeid med
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK). Vi satte fokus på hva korrupsjon
og kapitalflukt betyr for kvinners rettssikkerhet, og hva som kan gjøres
på strukturelt nivå for å bedre kvinners rettssikkerhet.

Utviklingsminister Erik Solheim snakker til investorer og analytikere
under et lunsjmøte om land-for-land-rapportering i regi av KLP og
PWYP Norge, i april 2011. Foto: PWYP Norge

Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp var en av våre viktigste støttespillere i 2011. Frem til
oktober var Kirkens Nødhjelp vertskap for sekretariatet, og dermed
administrativ partner i våre aktiviteter. Videre var det bidrag fra Kirkens
Nødhjelp som gjorde oss i stand til å produsere rapporten, Protection
from derivative abuse i desember 2011. Frem til mars 2011 hadde vi
også et samarbeid med Kirkens Nødhjelps utvekslingsprogram, Just
World Exchange.

Direktør for PWYP USA, Isabel Munilla, presenterer arbeidet med Dodd Frank Act i
USA under GIFT-konferansen 23. mai. Foto: PWYP Norge
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Våre rapporter
Dialogprosjektet var et smart og fleksibelt initiativ som
bidro til å utløse potensialet som PWYP Norge hadde for
kunnskapsproduksjon. Rapportene fra PWYP Norge i 2011
har fulgt utviklingen av debatten om land-for-land-rapportering og ved å bygge stein på stein for å synliggjøre
behovet for en slik rapporteringsform i takt med den
politiske diskusjonen. Alle rapportene ble lansert på åpne
arrangement, der vi også inviterte beslutningstakere og
eksperter til debatt. Rapportene bygger på hverandre og er
alle puslespillbiter i et større bilde.
Arntzen de Besche Advokatfirma: Hvordan bør
land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper
innføres i Norge?
Denne korte juridiske rapporten, bestilt av PWYP Norge
og skrevet av det norske
advokatfirmaet Arntzen
de Besche oppsummerer
hvordan Norge kan innføre
en land-for-land-rapportering i norsk rett, som lett
kan åpne opp for ytterligere
og nødvendig regulering.
Rapporten gjennomgår de
pågående prosessene i USA
og EU, og gir en juridisk vurdering av et forslag til hvordan
en norsk lovtekst for utvinningssektoren kan baseres på
dette. Denne rapporten la grunnlaget for vår neste rapport,
Defining Elements.
Richard Murphy, Tax Research UK: Defining Elements
Defining Elements er et diskusjonsutkast som skisserer
hvilke konkrete elementer
som bør være gjenstand
for regulering i en utvidet
land-for-land-rapporteringsstandard for utvinningsindustrien. Den er basert på
PWYP Norges erfaringer og på
innspill fra sivilsamfunnsorganisasjoner, privat sektor og
eksperter innen skatt og regnskap. Rapporten ble lansert som et diskusjonsforslag under
konferansen Global Investors for Financial Transparancy
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(GIFT) i mai, og var grunnlaget for PWYP Norges høringsforslag til norsk finansdepartement og EU, An extended
country by country reporting standard.
Nick Mathiason, gravejournalist med erfaring fra The
Guardian og Financial Times: Piping Profits
Denne rapporten avslørte de
labyrintlignende selskapsstrukturene som er skapt av
noen av verdens største olje-,
Piping profits
gass-, og gruveselskaper. Ti av
verdens største utvinningsselskaper eier minst 6038
underselskaper, og 1/3 av
disse er registrert i skatteparadis. Journalister og aktivister
fra vårt TRACE-program hjalp
til med undersøkelsene, og
kunne bekrefte hvor vanskelig det er å få informasjon om
selskapene som opererer i landene deres. Rapporten fikk
stor omtale i nasjonal og internasjonal presse. Det er mulig
å søke i funnene i en egen database på våre nettsider.
t 3FWFBMFE5FOPGUIFXPSME}TNPTUQPXFSGVM
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Phd. Simon Pak, Trade Research Institute, University of
Pennsylvania: Lost Billions. Transfer pricing in the extractive
industries.
Internprising er en mekanisme som kan misbrukes
av multinasjonale selskaper
for å overføre kostnader og
profitt mellom høyskatt- og
lavskattjurisdiksjoner. Denne
rapporten viser hvordan over
110 milliarder USD har forsvunnet gjennom feilprising
av råolje i USA og EU mellom
2000 og 2010. Overskudd har
blitt flyttet fra kildelandet til
utvinningsselskapene.
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Frian Aarsnes, statsautorisert revisor i konsulentfirmaet Econ Pöyry og styreleder i PWYP Norge fra oktober
2011: Protection from derivative abuse/Beskyttelse mot
derivatmisbruk
Derivater er et finansielt instrument som kan bli misbrukt
for å flytte inntekter ut av
Beskyttelse mot
vertsland før de blir skattlagt.
derivatmisbruk
Derivater er blitt omtalt som
”financial weapons of mass
distruction” av den kjente
investoren, Warren Buffet. Utvinningsindustrien er storforbruker av dette instrumentet,
og det er snakk om svimlende
summer: Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP. Denne rapporten
presenterer de ulike derivattypene, deres legitime bruk, og
gir eksempler fra virkeligheten på hvordan disse instrumentene har blitt eller kan bli misbrukt
for å overføre midler på tvers av landegrensene for å unngå
beskatning på deler av inntektene fra utvinningsaktiviteter. Den viser også hvordan enkelte selskaper bruker
derivatterminologi for å benevne transaksjoner som ikke er
derivater i det hele tatt, men heller langsiktige kontrakter
som er feilpriset innenfor selskapet. Rapporten foreslår
også en enkel og effektiv metode for å unngå misbruk av
derivater: Enkeltland kan velge å skille ut bruk av finansielle
instrumenter i et eget skattegrunnlag fra inntektsskattegrunnlaget fra utvinningsaktiviteter. Dette er et tiltak som
vil gi beskyttelse mot misbruk uten å ramme den legitime
bruken av derivater. Denne rapporten ble i sin helhet finansiert av Kirkens Nødhjelp.
t 6
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An extended country by country reporting standard. A
policy proposal to the EU.
Rapporten er vårt forslag til hva
slags land-for-land rapportering
som bør innføres. Rapporten
foreslår et enkelt politisk grep
som kan gi myndigheter, invesAn extended
torer og andre interessenter det
country by country
reporting standard
verktøyet de trenger for å følge
A Policy Proposal to the EU
pengestrømmene i utvinningsindustrien: innføring av utvidet
land-for-land- rapportering.
Rapporten gir en innføring i hva
land-for-land-rapportering er
og hvorfor det er viktig, skisserer hva vi mener en slik
rapportering må inneholde, og inneholder også en oversikt
over motargumenter.
t 
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• Våre rapporter synliggjør behovet for åpenhetsreformer
• Et konkret og gjennomførbart politikkforslag om utvidet land-for-land-rapportering ligger på bordet
• Vi opplever økende etterspørsel etter bakgrunnsinformasjon og forslag fra journalister,
beslutningstakere og andre grupper
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Hvilke utfordringer møter vi i dette arbeidet?
Vi har i en artikkel forsøkt å oppsummere noen hovedmekanismer som virker sammen og hindrer den åpenheten
som er nødvendig for å kunne avgjøre hvorvidt utvinning
av ikke-fornybare og begrensende naturressurser blir forvaltet på en slik måte at fellesskapet får sin rettmessige del
av verdiskapningen.

Sju sekretessemekanismer
Selskaper som vil unngå å betale skatt har flere
verktøy til rådighet for å skjule profitt før den gjøres
til gjenstand for beskatning. Sammen gjør alle
disse lagene av hemmelighold at innsyn nærmest er umulig. PWYP Norge oppsummerte i vår
artikkel sju problemstillinger og mekanismer som
til sammen skaper lag på lag med hemmelighold
og som forklarer hvorfor vi trenger en utvidet
land-for-land-rapportering.
1 Lite informative regnskapsregler
2 Intensiv bruk av strengt lukkede
jurisdiksjoner
3 Fiksjonsindustrien
4 Advokatprivilegiet
5 Menneskerettighetene (menneskerettslig
selvinkrimineringsvern)
6 Kontroll av medias muligheter for innsyn
7 Kriminalisering av sosiale protester
Les mer i artikkelen
”Utvinningsindustrien
og de sju sekretessemekanismene – Hvorfor
vi trenger en land-forland rapportering”
(PWYP Norges bidrag
til artikkelsamlingen Finansiell Åpenhet: Grep
for å styrke demokrati
og rettferdig fordeling,
utgitt av UD som avrunding på Dialogprosjektet kapital for utvikling).
www.publishwhatyoupay.no/
finansiell-aapenhet

2011 | pwyp.no

24

2011 | pwyp.no

5.2. Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI)
Hva er hensikten med EITI?
EITI krever at utvinningsselskaper rapporterer sine betalinger til myndigheter og at myndigheter rapporterer hva de
har mottatt. Ved å gjøre dette vil det avdekkes om det er
diskrepans mellom innbetalinger fra selskapene og det som
er mottatt av staten, og man vil kunne avdekke om penger
har ”forsvunnet” på vei fra selskapet til statskassen.
EITI fungerer også som en viktig plattform for dialog mellom
myndigheter, selskaper og sivilsamfunn. Det er en frivillig
åpen- hetsstandard, samtidig som noen av landene som
implementerer EITI har nedfelt prinsippene i lov, deriblant
Nigeria og Norge.
Samtidig er ikke åpenhet om betalinger i et frivillig åpenhetsinitiativ nok i seg selv. PWYP Norge arbeider derfor også
for bindende regelverk som vil komplementere EITI. Det viser

seg at enkelte oljeselskap som allerede støtter EITI, dessverre
har motarbeidet de samme prinsippene i lovs form.
Hva har vi oppnådd med EITI i Norge?
Det å samle data om betalinger er en viktig form for åpenhet, og PWYP Norge har vært en pådriver for at Norge skulle
implementere EITI og være vertskap for det internasjonale
EITI-sekretariatet.
Siden 2006 har PWYP Norge arbeidet for å nå en rekke
målsettinger I forbindelse med EITI. Vi anser at de nasjonale
målene vi satt for EITI i Norge langt på vei er nådd:
• I mars 2011 godkjente EITI-styret Norge som ”EITI
compliant”. Norge var det 25. landet i rekken og det
første OECD-landet som oppnådde denne statusen, etter
å ha vært offisiell EITI-kandidat siden 2009.
• Det er foretatt en endring i den norske Petroleumsloven
§10-18 om forskrift om opplysningsplikt til å rapportere
innbetalinger av definerte pengestrømmer som
petroleumsskatt, CO2-avgift, arealavgift og NOx-avgift.

Hva er EITI?
• EITI ble initiert av Tony Blair på World Summit for
Sustainable Development i Johannesburg, 2002
• EITI er en frivillig åpenhetsstandard for innsyn i
betalinger fra utvinningsindustrien
• I hvert implementerende land opprettes det en
interessentgruppe som er ansvarlig for sitt lands
EITI-prosess. Interessentgruppen består av
representanter for myndigheter, selskaper og
sivilsamfunn.
I mars 2011 var PWYP Norge til stede på EITI-konferansen,
Transparency Counts, i Paris. Foto: EITI

• Selskapene oppgir hva de har betalt og
myndigheter oppgir hva de har mottatt. Denne
informasjonen sammenstilles så i en uavhengig
rapport der eventuelle avvik søkes forklart.
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• Norge er vertskap for det internasjonale EITI-sekretariatet
og Norge støtter EITI gjennom Verdensbankens trustfund
• Norge har hittil produsert tre EITI-rapporter. Vi har
gjennomgått sammenstillinger og avstemming av
pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge
- I 2008 var inntektene på NOK 400 milliarder
- I 2009 ar inntektene NOK 266 milliarder
- I 2010 var inntektene NOK 362 milliarder
Rapportene bekrefter at dette er i overenstemmelse med
informasjonen i statsregnskapet
• Norge tar opp EITI i politiske samtaler med andre
lands myndigheter

Foto: EITI

• Norske selskaper reklamerer for EITI og tar det opp i
internasjonale fora
• Norge har laget en egen EITI–nettside: http://www.regjeringen.no/nb/sub/eiti/flexi-side.html?id=633586
Samtidig som vi på mange måter har oppnådd de målsetningene vi hadde med EITI i Norge i 2006 er EITI i mange
utviklingsland første gang sivilsamfunn opplever at de har
et forum hvor det er mulig å ha en dialog med myndigheter
og privat sektor om landets naturressurser. EITI gir også legitimitet til at sivilsamfunnet har en rolle å spille og bidrar til å
globalisere prinsippene om åpenhet. De siste årene har mer
en 30 land begynt å publisere inntekter gjennom EITI.
Det har vært en viktig signaleffekt i seg selv at Norge, som et
naturressursrikt og demokratisk land, tar del i dette åpenhetsinitiativet og fremmer åpenhet og dialog i land vi har
samtaler med.

Foto: EITI

Nå skal kursen videre stakes ut. Hva vil organisasjonene
i PWYP Norge med EITI nå? Hvilken informasjon gir rapportene? Blir rapportene brukt?

Foto: EITI
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5.3. Styrking av sivilt samfunn i Sør:
TRACE-programmet
Gjennom TRACE arbeider PWYP Norge direkte med sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør. I 2011 fullførte vi den andre
runden av programmet med organisasjoner fra LatinAmerika. De tematiske prioriteringene for gruppen var:
1
2
3
4

Ulovlig kapitalflyt og sekretessejurisdiksjoner
Kontraktsåpenhet
Urfolksrettigheter og utvinningsindustrien
Miljø og utvinningsindustrien

Hva er TRACE?
TRACE (Transparency and Accountability in Extractive
Industries) er et kapasitetsstyrkingsprogram for organisasjoner som arbeider i ressursrike land i Sør. Programmet
er aktuelt for kandidater som representerer sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert fagforeninger og journalister.
TRACE ble startet som en respons på etterspørsel blant
kolleger i ressursrike land i Sør. Det ble uttrykt ønske på det
PWYPs internasjonale strategimøte i 2006 om at koalisjoner
i Nord bør ta mer ansvar for å utvikle og tilrettelegge kapasitetsstyrking på spørsmål knyttet til utvinningsindustrien.

Målene med TRACE-programmet er:
- Organisasjonene som deltar får kunnskap om rettferdig, åpen og ansvarlig forvaltning av olje- og gassressurser
og teknikker for å drive politisk påvirkningsarbeid.
- Organisasjonene som deltar styrker sine nasjonale, regionale og globale nettverk
- Organisasjonene som deltar styrker sine strategier for arbeid innen tematikken
TRACE-programmet går over ett år, og består av tre moduler. Innimellom modulene må deltagerne gjøre formidlingsarbeid og skriftlig arbeid. I 2011 arbeidet deltagerne sammen om fire rapporter om temaene kontraktsåpenhet, ulovlig
kapitalflyt og sekretessejurisdiksjoner, miljø og utvinningsindustrien og urfolksrettigheter og utvinningsindustrien.
• Modul 1: 10 dager i Stavanger, i samarbeid med PETRAD. Teoretisk kurs med gjennomgang av verdikjeden
og verktøy for politisk påvirkningsarbeid.
• Modul 2: 3-4 dager i Sør, med lokal organisasjon som vertskap. Vi går i dybden på prioriterte tema og det
avholdes åpent møte med lokale politikere og akademia i regi av vertsorganisasjonen.
• Modul 3: 3-4 dager i Sør, med lokal organisasjon som vertskap. Vi går i dybden på prioriterte tema,
presenterer ferdig arbeid og diskuterer veien videre. Det avholdes åpent møte med lokale politikere og
akademia i regi av vertsorganisasjonen.
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I løpet av en ettårsperiode i 2010-2011, møttes TRACE-deltagerne til tre moduler i Stavanger, Bolivia og Ecuador. Foto: PWYP Norge
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Hvorfor driver vi TRACE?

Hvordan gjør vi det?

De mekanismene som hindrer innsyn i utvinningsindustriens globale transaksjonsmønster blir i all hovedsak tilrettelagt for av aktører i nord. Det kan være én av grunnene
til at problemstillingen med kapitalflukt og reduksjon av
skattegrunnlag ikke er umiddelbart synlig for sivilsamfunn
i Sør. Det gjør det også desto viktigere å arbeide sammen i
globale nettverk som Publish What You Pay, på tvers av det
tradisjonelle nord-sør-skillet, for å skape endring. Erfaringen fra programmet et at det er en stor mangel på kunnskap om hemmeligholdsmekanismer og kapitalflukt. Det
er nettopp slik informasjon vi i PWYP Norge arbeider for å
sette i sammenheng og tilgjengeliggjøre.

Vi har utviklet en modell for å screene søkere for å finne
fram til deltakere vi tror kan bidra på en best mulig måte
både før, under og etter programmet. Det er viktig at de
som deltar bruker den kunnskapen de får tilgang til, og at
de kan virke som endringsaktører for åpenhetsreformer i
sine land. Både organisasjonen og kandidaten må vise til at
dette er et prioritert område å arbeide på framover.

Når et myndighetsapparat fungerer som en sementerende
kraft for utstrakt bruk av hemmelighold, i verste fall fordi
korrupte myndighetene ønsker det slik, hvem står da igjen
som endringsaktører i et samfunn?
Et engasjert og opplyst sivilsamfunn er en nøkkelfaktor for å
sikre etterrettelighet og rettferdig fordeling. Samarbeid med
tre aktørgrupper er særlig viktig: Et lokalt organisasjonsliv
bidrar til at borgere kan spille en aktiv rolle i arbeidet for positive samfunnsendringer, ofte med fokus på hvilken effekt
politikk har for de svakeste samfunnet. Journalister undersøke og skal formidle hva som foregår i verden omkring oss.
Når journalister ikke har oversikt eller innsikt i det som skjer,
oppstår det et informasjonsvakuum i samfunnet. Journalister må ha mulighet og kunnskap nok til å stille viktige og
kritiske spørsmål. Fagforeninger forsøker å legge til rette for
sivil organisering omkring felles krav for at ressursene i en
virksomhet skal komme de ansatte til gode.
Disse tre gruppene må igjen oversette kunnskap og krav i
sin lokale kontekst og overfor egne myndigheter og parlamentarikere.
Vi ønsker å kartlegge de beste endringsaktørene i relevante
land6 som arbeider på det samme feltet som oss, både for å
vite hvem vi kan samarbeide med om kampanjens globale
krav, og også for å kunne dele relevant og nødvendig
informasjon.

Vi tilpasser programinnholdet etter deltagernes prioriteringer. Samtidig må vi legge noen føringer og avgrensninger
på hva vi kan tilby. Gjennom programmet får deltagerne
styrket sin kunnskap om utvinningsindustrien, være med
å identifisere de ”røde flaggene” i verdikjeden av petroleumsutvinningen, få kjennskap til hvilke tiltak og åpenhetsmekanismer som eksisterer, dele erfaringer fra sine måter
å arbeide på i sine land, dele synspunkter på hva de mener
det er behov for å gjøre i sine land, og hente inn relevant og
nødvendig informasjon og ideer fra andre.
I 2010-11 var det et sammenfallende ønske både fra deltagerne og fra vår side om ekstra fokus på skatt og kapitalflukt. Ved å inkludere TRACE-deltagere i arbeidet med
rapporten Piping Profits, fikk vi skapt god effekt mellom
kapasitetsstyrkingsarbeidet og det politiske påvirkningsarbeidet.
I løpet av programmet bidrar alle deltagerne i skriftlig
arbeid og gjennomfører formidlingsaktiviteter i og utenfor
egen organisasjon, gjerne i samarbeid med andre deltagere. Slik styrkes nettverk på tvers av ulike typer organisasjoner og på tvers av landegrenser, samtidig som kunnskapen
fra programmet tilgjengeliggjøres for andre som ikke har
hatt mulighet til å delta.
Programmet er også en mulighet for PWYP Norge til å hente inn relevant og nødvendig informasjon og forstå mer om
hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer for ulike
åpenhetsreformer i ulike land. Det direkte samarbeidet
med Sør-deltagere i TRACE-programmet er en stor styrke
for det politiske påvirkningsarbeidet som helhet.
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Hvem har vært med?

Finansiell partner: Norad

Det er PWYP Norge som koordinerer og videreutvikler
TRACE, og som tar seg av oppfølging av deltagere og faglig
kvalitetssikring. Noen viktige samarbeidspartnere bidrar til
at vi kan gjennomføre programmet.

TRACE er støttet av Norads Olje for Utvikling gjennom en
treårig prosjektavtale. 2011 var det andre året av denne
avtalen. I 2010-2011 fikk vi også midler fra Norad som gikk
uavkortet til skatt og kapitalflukt, for å løfte denne problemstillingen i programmet. Under Modul 1 får deltakerne i programmet anledning til å møte Olje for Utvikling og fortelle
hvilke muligheter og begrensninger de tenker eksisterer i
sine land og dele sine meninger om norsk rådgivning og
norsk arbeid på området i deres land.

For den programrunden vi fullførte i 2011, var disse:
PETRAD var partner for Modul 1 som ble gjennomført i
Stavanger. For gruppen fra Latin-Amerika ble Modul 1 avholdt
i desember 2010.
CEADL (Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local) var
lokal partner og vertsorganisasjon for Modul 2 som ble gjennomført i Santa Cruz de la Sierra, Bolivia fra 2.-6. Mai 2011.
GrupoFaro var lokal partner og vertsorganisasjon for Modul 3,
som ble gjennomført i Quito, Ecuador fra 4-7 oktober 2011.
Kirkens Nødhjelp var administrativ partner til og med 2011.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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13
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16
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De viktigste medspillerne er allikevel Sør-deltagerne selv. 17
deltagere fra Bolivia, Ecuador og Nicaragua fullførte TRACE
i 2011.
Hva har skjedd?
I november 2010 startet vi runde to av programmet med
deltagere fra Latin-Amerika. Gruppen møttes til Modul 1 i
Stavanger, der det ble bestemt at de to påfølgende modulene skulle holdes i Bolivia og Ecuador.

Organisasjon

Navn på representant

Land

CEADL
CEADL
Central Obrera Departamental
Diario Correo del Sur
Fundacion Jubileo
SOMOS SUR
Sonora de Comunicaciones y Publicidad
Transparencia Bolivia
Centro Andino de Acción Popular
Diario Expreso
Frente de Defensa de la Amazonía
Grupo FARO
Jubileo 2000
Terra Incognita
CEDEHCA
Centro Humboldt
Ética y Transparencia

Alejandro Landivar
Juan Pablo Flores
Galo Andrade
Weimar Arandia
Célica Hernandéz
Marco Escalera
Pedro Humberto Vacaflor
Jaime Pérez
Marcelo Varela
Christian Zurita
Ermel Chavez
Mabel Andrade
Mariela Mendez
Juan Freile
Joel Narvaez
Iris Soledad Valle Miranda
Abril Perez

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua

6 TRACE mottar støtte fra Norads Olje for utvikling-program. Relevante land i denne sammenhengen er derfor land med samarbeidsavtale med Olje for utvikling.
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Modul 2

Modul 3:

Hvor: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Når: 2.-6. mai
Lokal vertsorganisasjon: Centro de Estudios y Apoyo al
Desarrollo Local (CEADL)

Hvor: Quito, Ecuador
Når: 4.-7. Oktober
Lokal vertsorganisasjon: GrupoFARO

Modul 2 ble avholdt fem måneder etter at deltagerne først
hadde møttes i Stavanger og gått gjennom en ti dagers,
fullspekket program. I mellomtiden hadde de gjennomført
de første aktivitetene for å dele kunnskap i sine organisasjoner, og de hadde arbeidet i grupper om førsteutkast til
tematiske artikler på de fire, prioriterte temaene:
1
2
3
4

Ulovlig kapitalflyt og sekretessejurisdiksjoner
Kontraktsåpenhet
Urfolksrettigheter og utvinningsindustrien
Miljø og utvinningsindustrien

Under Modul 2 fikk de muligheten til å gå i dybden på disse
fire temaene, presentere og gi tilbakemeldinger på artikkelutkastene, og dra nytte av faglig ekspertise i sin videre
planlegging.

Under Modul 3 fikk deltagerne anledning til å dele advocacy-erfaringer og gå i dybden på utvalgte advocacyteknikker. De fikk også presentert Piping Profits og
anledning til å høre beretninger fra deltagere i Norads
korrupsjonsjegernettverk.
Tematiske artikler:
Gjennom hele programløpet arbeidet deltagerne
i grupper med korte
artikler. Hensikten var
todelt: å forbedre læringsprosessen gjennom
egenproduksjon og tilbakemeldinger på andres
arbeid, og å tilgjengeliggjøre informasjon fra
programmet for andre
gjennom en skriftlig
publikasjon.
Rapporter på våre nettsider fra TRACE 2010-2011
• Tematiske artikler
• Rapport fra Modul 1 (Stavanger, Norge)
• Rapport fra Modul 2 (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)
• Rapport fra Modul 3 (Quito, Ecuador)
Rapportene finner du her: http://www.pwyp.no/cbp/where/TRACE-2010-2011
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Hva sier deltakerne selv om programmet?
Vi er opptatt av å få tilbakemeldinger fra deltagerne
både under og etter programmet og legger til rette for
dette gjennom spørreundersøkelser, samtaler, debatt og
intervjuer. Deltagerne er i store trekk veldig positive. De
får ny kunnskap og innsikt, samtidig som de setter pris
på nettverket de blir en del av. Vi legger også merke til at
deltakerne fortsetter å bruke nettverket, og det er flere eksempler på at deltakere og deres organisasjoner i etterkant
har samarbeidet.

”Som journalist har jeg tilgang til flere ulike og interessante
kilder enn jeg hadde tidligere”
”Vi planlegger påvirkningsarbeidet i større grad, vi sosialiserer
kampanjene i større grad, vi koordinerer i større grad med
nettverket og vi har i større grad tilnærmet oss PWYP og EITI”
”Temaet blir fulgt opp på en mer fokusert måte. På den andre
siden er det fremdeles vanskelig å få tak i konkret informasjon
på grunn av hemmeligholdet rundt dette i mitt land”

Weimar Aranida fra Bolivia, Iris Valle fra Nicaragua, og Ermel Chavez og Juan Freile fra Ecaudor i felles arbeid under Modul 3. Foto: PWYP Norge
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ALEJANDRO LANDIVAR FRA CEADL FORTELLER:
- TRACE-programmet har gitt oss muligheten til at to personer fra organisasjonen kunne skaffe seg bedre kunnskap om
utvinningsindustrien. Dette har igjen gjort organisasjonen i stand til å forbedre sitt arbeid med sosial kontroll (”control
social”) og strategier for politisk påvirkning.
- For å nevne konkrete fordeler, så har programmet gjort organisasjonen i stand til å koordinere nærmere med lokale og
internasjonale aktører som arbeider med temaet. For eksempel har vi avtalt at Nick Mathiason skal komme til Bolivia og
snakke om Piping Profits og undersøkelsene rundt olje- og gruveselskapenes inntekter. Samtidig koordinerer vi med de
andre deltagerne og ekspertene fra programmet; det har blitt en slags internasjonal strategisk allianse.
CEADL er også SAIH-partner.

En ny brønn i en av de fattigste delene av Chuqisaca, sør i Bolivia,
gjøres klar for gassutvinning. Foto: Cristian Venturini/CEADL
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• 17 deltagere fra Bolivia, Ecuador og Nicaragua har fullført det ettårige TRACE-programmet
• Gjennom formidlingsarbeid og artikler har deltagerne gjort kunnskapen fra programmet tilgjengelig
for et bredere publikum
• Deltagerne bekrefter at deres organisasjoner har hatt nytte av ny kunnskap, forbedret sine strategier og
styrket sine nettverk på grunn av deltagelsen i programmet

Advocacy-training i Stavanger. Foto: PWYP Norge
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5.4. Informasjonsarbeid
PWYP Norge hadde heller ikke i 2011 midler eller stillinger
øremerket informasjonsarbeid. Til tross for dette, og ettersom informasjonsarbeid er en grunnleggende og selvsagt
del av det å drive kampanjearbeid, klarte vi allikevel å legge
inn målrettet informasjonsarbeid i et av prosjektene våre.
Arbeidet med Piping Profits står fram som et tydelig eksempel på hva vi kan få til når vi har ressursene på plass.
Hva gjorde vi?
Våren 2011 begynte vi undersøkelsene omkring hvor
mange underselskaper verdens største utvinningsselskaper kontrollerer og hvor stor del av disse som er lokalisert
i skatteparadis. Med oss på laget hadde vi gravejournalist
og tidligere Financial Times-medarbeider, Nick Mathiason.
Resultatet ble rapporten Piping Profits, som viste at ti av
verdens mektigste utvinningsselskaper har minst 6038 underselskaper og at én tredjedel av disse undersel- skapene
er registrert i skatteparadis. Utvinningsindustrien lener seg
med andre ord kraftig mot jurisdiksjoner som tilbyr hemmelighold, og det er tilnærmet umulig for utenforstående
å få innsyn i og oversikt over de komplekse strukturene de
omgir seg med.
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Rapporten Piping Profits fikk over 60 oppslag i internasjonale og nasjonale medier, og genererte flere intervjuer.
Også i etterkant har funnene i rapporten dukket opp i nye
sammenhenger og artikler.
Hvorfor gjorde vi dette?
Vi ante tidlig at funnene i Piping Profits var banebrytende
og viktige, og samtidig lettfattelige, og at de kunne gi et
meget tydelig eksempel i media på hvorfor det er viktig
med finansiell åpenhet. Med en internasjonal mediestrategi, forstod vi at det ville være mulig å få stor oppmerksomhet omkring funnene, og vi hadde både de økonomiske og
de menneskelige ressursene i prosjektet til å utarbeide og
gjennomføre et målrettet mediearbeid
Hvordan gjorde vi det?
Parallelt med at vi skrev rapporten, utviklet vi en mediestrategi som ble implementert i ukene rett før lanseringen. Vi
satset både på omtale i internasjonale medier og i nasjonale medier.
Hvem deltok i arbeidet?
I ukene før lanseringen hadde vi et lite team på plass som

Piping Profits fikk stor presseomtale, både nasjonalt og internasjonalt
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hadde som oppgave å koordinere mediearbeidet i nært
samarbeid med Nick Mathiason. Det hadde ikke vært mulig
å få til et så slagkraftig arbeid uten denne ekstra assistansen.
Hvilke utfordringer møter vi i informasjonsarbeidet vårt?
Det er ressurskrevende å drive et målrettet og godt informa- sjonsarbeid. Vi har behov for å kunne arbeide systematisk og over tid med å møte etterspørselen etter tilrettelagt
og tilgjengeliggjort informasjon for våre ulike målgrupper.
Når sekretariatet arbeider med informasjonsarbeid, så
binder det opp eksisterende ressurser i den perioden det
pågår og begrenser kapasiteten på andre områder.
www.pwyp.no
Nettsiden www.pwyp.no er vår hovedkanal for kommunikasjon. Her publiserer vi aktuelle saker fra nettverket både
nasjonalt og internasjonalt, informasjon om arrangement
og et daglig nyhetssøk. Alle rapportene våre er tilgjengelige her, i tillegg til informasjon om deltagere og land i
TRACE-programmet. Det er også mulig å søke i funnene fra
Piping Profits i en egen database.
I 2011 startet vi også så smått a ta i bruk sosiale medier for å
nå enda bredere ut.
Bruk av film
I 2011 tok vi aktivt i bruk film
for å dokumentere og formidle
fra våre arrangement. Filmene
er publisert på YouTube og
på nettsiden vår, og gir alle
interesserte mulighet til å se
sammendrag av presentasjoner,
debatter og utvalgte intervjuer
fra arrangement og rapportlanseringer. På denne måten får enda
flere tilgang til kunnskap og til
den norske debatten omkring
land-for-land-rapportering. Vi har
fått internasjonale henvendelser
på bakgrunn av filmer som er
funnet på nett. Dette har bidratt
til å skape nye allianser i arbeidet.
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6. Nøkkeltall
6.1. Våre finansielle partnere
Tross store politiske gjennomslag i 2011 er det en utfordring å sikre drift av kampanjen. Vi mottar frivillige medlemsbidrag fra de tilsluttede organisasjonene. Dessverre
er ikke frivillige bidrag i seg selv nok til å sikre driften til
sekretariatet, men de frivillige bidragene er særdeles viktige av to grunner:
1) for å bidra til en minimumsfinansiering
2) for å bidra til kampanjens troverdighet og uavhengighet
Den finansielle støtten fra Norad har vært grunnlaget
for muligheten vår til å ha direkte samarbeid med sivilsamfunn fra Sør og bidra til å styrke nettverket i Sør. I 2011
var vi inne i det andre året av en treårig prosjektavtale med
Norad. Den treårige avtalen som ble inngått i 2010 forbedret forutsigbarheten for prosjektet betydelig.

Den finansielle partneren som har vært desidert viktigst for
vårt arbeid i 2011 med selve kampanjespørsmålene, kunnskapsproduksjon, allmennopplysning og politisk påvirkning for bindende land-for-land-rapportering, var Utenriksdepartementet gjennom lanseringen av Dialogprosjektet
Kapital for Utvikling. Finansiering fra dette initiativet, med
små prosjektmidler på opp til 100 000, gjorde det mulig for
PWYP Norge å sette bindende reguleringer på agendaen
og få i gang dialog med nøkkelinteressenter i 2011.
Vi opplever en økt forståelse for at korrupsjon og kapitalflukt er koblede problemstillinger og grunnleggende
hindre for utvikling. For hver krone som gis i bistand går
det i gjennomsnitt ti kroner ut av mottakerlandet i form av
tapte inntekter fra egne ressurser. Vårt arbeid handler altså
ikke om den ene krona vi gir i bistand, men om hvordan vi
skal hindre at de ti kronene tappes. Vi jobber for å stoppe
lekkasjen!
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GIFT-konferansen i mai, støttet av Dialogprosjektet og Revenue Watch Institute, og arrangert i samarbeid med KLP, samlet investorer,
sivilsamfunn, myndigheter og andre til rundebordsdiskusjon om land-for-land-rapportering. Foto: PWYP Norge

Medvirkende journalist Christian Zurita og rapportforfatter Nick Mathiason under lanseringen av Piping Profits i Ecuador. Arbeidet med
Piping Profits ble støttet av både Dialogprosjektet og Norad. Foto: Charis Barks
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6.3. Medlemsbidrag
PWYP Norge skal ikke motta finansiering fra utvinningsindustrien. Dette er viktig for å sikre vår integritet og uavhengighet.
Kirkens Nødhjelp la i 2008 fram et forslag til hvordan vi i
fellesskap kan sikre en minimumsdrift av kampanjen. Årsmøtet fastsatte at organisasjonene bidrar med differensierte bidrag ut i fra organisasjonens totale omsetning. Denne
fordelingsnøkkelen har senere år vært utgangspunktet for
den fakturaen vi sender ut til de ulike medlemsorganisasjonene.
IndustriEnergi fremmet i 2010 forslag om organisasjonene
kan vurdere å gi et 3-årig bidrag til PWYP Norge, noe som

Organisasjon
Amnesty International
Attac
Care
Caritas
Fellesrådet for Afrika
ForUM for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Industri Energi
Kirkens Nødhjelp
Norsk Folkehjelp
Plan Norge
Redd Barna
Regnskogfondet
SAIH
Transparency Norge
WWF Norge
Fagforbundet
KFUK-KFUM Global

ville gi bedre mulighet for langsiktighet og forutsigbarhet
for arbeidet. IndustriEnergi har selv inngått 4-årig avtale
med PWYP Norge.
Noen organisasjoner har ikke hatt mulighet til å bidra
finansielt. Vi håper selvsagt at det vil være mulig for alle
organisasjonene å bidra ved neste anledning, men setter
også stor pris på den verdifulle støtten til saken som tilslutningen i seg selv signaliserer.
Vi sendte ut fakturaer for medlemsbidrag 2011 i desember
2010. Noen medlemsbidrag ble derfor bokført i 2010, mens
noen ble bokført i 2011. For å få synliggjort medlemsbidragene i sin helhet, velger vi derfor å sammenfatte tall fra de
to siste årene:

2010
2011
15000
15000
0
0
5000
0
15000
15000
0
0
5000
5000
0
0
100000
230000
75000
75000
30000
35000
5000
5000
0
0
0
0
5000
5000
10000
10000
15000
15000
Nytt medlem. Faktureres fra 2012
Nytt medlem. Faktureres fra 2012
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6.4. Driftsregnskap
I 2011 var PWYP Norge administrativt en del av Kirkens Nødhjelp. Prosjektene med støtte fra Norad og
UD er revidert som en del av Kirkens Nødhjelps regnskap. De er derfor ikke reflektert i det nedenstående
driftsregnskapet, som er en sammenstilling over PWYP Norges egenmidler i 2011.
Driftsregnskap PWYP Norge 2011
Inntekter
Medlemsbidrag
Kirkens Nødhjelp
Industri Energi
Regnskogfondet (tilbakeføres)
Transparency (tilbakeføres)
Redd Barna (tilbakeføres)
Care (tilbakeføres)
Fellesrådet for Afrika (tilbakeføres)
Attac (tilbakeføres)
Sum medlemsbidrag
Andre inntekter
Sum årets inntekter
Saldo fra 2010

75 000
230 000
-30 000
-5 000
-5 000
-5 000
-10 000
-5 000
245 000
63 900
308 900
299 336

1

2

Saldo 2010 + inntekter 2011

608 236

Kostnader
Personalkostnader (Alt belastet prosjekt)
Reiser
Kontorkostnader (ordinære)
Kontorkostnader (flytting)
Andre kostnader
Administrative kostnader
Egenandel Norad-prosjekt
Overforbruk prosjekter som ikke dekkes av donor
Prosjektkostnader - egne midler
Totale kostnader

0
3 679
39 549
163 365
8 079
214 672
55 555
118 852
174 407
389 079

3

Saldo 2011 - overføres til 2012

219 157

5

Noter til driftsregnskap:
1. Medlemsbidrag ført i minus, er bidrag som ble
fakturert og bokført i 2010, men som medlemsorganisasjonen ikke kunne betale, og som derfor
måtte bokføres som tap i 2011. Se pkt. 6.3 for en
fullstendig oversikt over medlemsbidrag for 2010
og 2011.
2. Inntekter fra donorer til prosjekter ble revidert
som del av Kirkens Nødhjelps regnskap, og er
derfor ikke tatt med i driftsregnskapet. Totalt fikk
PWYP Norge NOK 3,3 mill. fra donorer til prosjektdrift i 2011.
3. Siden PWYP Norge-sekretariatet fremsto som
et rent programkontor så lenge PWYP Norge
administrativt var en del av Kirkens Nødhjelp,
ble personalkostnader 2011 i sin helhet belastet
prosjekter finansiert av donorer. Disse ble revidert
som del av Kirkens Nødhjelps regnskap 2011, og
er derfor ikke lagt inn i driftsregnskapet (som viser
utvikling av PWYP Norges egne midler over tid).

4

4. Prosjektene med støtte fra Norad og UD ble
revidert separat som del av Kirkens Nødhjelps
regnskap. Det er derfor bare egenandeler til
prosjekter som er med i driftsregnskapet.
5. Frie midler og midler som går med til å avslutte
prosjekter i 2012 som startet i 2011.
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6.4. Totale inntekter og hva de har blitt brukt til
Diagrammene gir en prosentvis oversikt over hva PWYP Norge har hatt av inntekter fra ulike kilder i 2011, og hvordan
midlene har blitt brukt, og inkluderer inntekter og kostnader til prosjekter7.
Inntekter

2%

7% 6%

2%

Medlemsbidrag
Prosjektstøtte
Andre inntekter
Medlemsbidrag
Prosjektstøtte
Saldo 2010
Andre inntekter

7% 6%

Saldo 2010

85%

85%

Kostnader

10%
15%

Styrking av sivilt samfunn i sør
Kunnskapsproduksjon og formidling
Administrasjon

10%
15%

Styrking av sivilt samfunn i sør
Kunnskapsproduksjon og formidling
Administrasjon

75%
75%

7 Ettersom PWYP Norges prosjekter ble revidert under Kirkens Nødhjelp i 2011, er ikke prosjektinntekter og –kostnader synliggjort i driftsregnskapet pkt. 6.5.
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7. Hva er planene videre?

Mer informasjon om konferansen:
www.pwyp.no/conference

8. Takk og oppfordringer
Vi vil gjerne rette en varm takk til alle som har bidratt, hver
på sin uvurderlige måte, til at vi har fått gjennomført arbeidet vårt. Vi er et lite sekretariat som arbeider med store
spørsmål. Det klarer vi ikke alene. Vi er svært takknemlige
for alle som har bidratt til at vi kan komme nærmere målsettingene våre. Tusen takk!
Vi ønsker også å oppfordre alle til å bidra med å gjøre de
problemstillingene vi arbeider med kjent i sine nettverk og
gjerne også bistå oss i arbeidet med å finne mulige finansielle partnere som ønsker å være med på å sikre at denne
vesle motmakten skal fortsette å eksistere.

www.pwyp.no

20-22 NOVEMBER 2012, BERGEN, NORWAY
SPEAKERS

Photo: Esben Johansen

I 2012 går vi inn i siste år av prosjektavtalen med Norad
som finansierer TRACE-programmet. Det tar 1 ½ år å implementere en hel runde av programmet og det er derfor ikke
mulig å gjennomføre en ny runde i 2012. Det ble derfor
besluttet å søke om omdisponering av midlene for 2012.
For å sette fokus på skadevirkningene av finansielt hemmelighold og mulige tiltak, ønsker PWYP Norge å gjennomføre
en internasjonal konferanse som vil samle deltagere fra
både Sør og Nord. Søknaden om omdisponering er godkjent, og med NHH som partner skal vi avholde konferansen Financial secrecy, society and vested interests i Bergen,
20.-22. november. Sivilsamfunnsdeltagere fra Sør kan søke
om reisestøtte til konferansen.

Sigbjørn Johnsen
HOSTED BY:

George Papandreou
FINANCED BY:

Eva Joly

Publish What You Pay Norway
Brugata 1 (besøksadresse: inngang
Sentrumskontorene i Storgata)
0186 Oslo, Norge
post@pwyp.no
Facebook: Publish What You Pay Norway
Twitter: PWYP Norway
Telefon: 922 08 412
Organisasjonsnummer: 997 534 077
www.pwyp.no

