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Forord av styreleder og generalsekretær

Hva er PWYP Norge?

Den 1. januar 2014 ble loven om land-for-land rapportering innført i Norge. Loven krever
at selskapene må fortelle hva de betaler i skatt i de landene der de opererer. Dette er et
minimumsnivå av åpenhet.

PWYP Norge er en del av det globale nettverket Publish What You Pay som består av over 800
sivilsamfunnsorganisasjoner fra over 70 land. De fleste fra land i Sør som er rike på naturressurser.
Publish What You Pay ble startet opp i 2002 etter et stort behov for et arbeid som synliggjør
pengestrømmer i utvinningsindustrien. Fra ressursrike land i Sør forsvinner hvert år store pengesummer
ut av landet. Disse pengene kunne ha vært brukt til for eksempel utdanning og helsetilbud.

Loven er egnet til å kunne synliggjøre korrupsjon i ressurslandet. Men loven er ikke egnet til
å synliggjøre skatteflukt før de tre siste kravene i en utvidet land-for-land rapportering er på
plass. Det siste er viktig fordi de største mulighetene for tapping av et lands skattegrunnlag
skjer før et selskap betaler skatt.
De tre mulighetene for skatteflukt som gis i loven er at:
- selskapene trenger ikke å rapportere på skatteparadisene
- rapporteringen skal holdes vekk fra årsregnskapet
- selskapene trenger ikke rapportere fulle kostnader
I 2014 gjennomførte PWYP Norge en rekke møter for å diskutere EITI. Vi gjennomførte en
prosess for å kartlegge alt det de tilsluttede organisasjonene ønsker å prioritere under EITI
i Norge. Det ble en lang liste, og PWYP Norge strukturerte alle innspill i kategorier. I 2015 vil
PWYP Norge gjennomføre en prosess for å prioritere denne listen i forhold til hva som er
viktig og nødvendig i en norsk prosess.
Gjennom året samarbeidet vi med 25 deltakere fra seks afrikanske land som gjennomførte
siste modul i TRACE-programmet. Myndighetene i Uganda er i løpet av året kraftig utfordret
på åpenhet, både gjennom møter og oppslag i media.
African Union kom med en rapport som viste at utviklings- og fremvoksende industriland i
perioden 2003-2012 ble tappet for 6600 milliarder USD i ulovlig kapitalflukt. Kapitalflukten
i perioden økte med gjennomsnittlig 9,4% per år, omtrent dobbelt så raskt som BNP globalt.
IMF ba om høringsinnspill om negative effekter av ulike lands skattesystemer. PWYP Norge
sendte inn sitt innspill med funn fra alle rapporter og varslet om at utviklingsland kan tape opp
mot 10-15 prosent av sitt skattegrunnlag. Da IMF-rapporten kom viste den at internasjonale
selskaper har klart å presse inntektsskatten ned mot null. Det har ført til at land taper opp
mot 15 prosent i skatteinntekter. PWYP Norge sendte inn innspill til OECD i arbeidet med
BEPS-prosessen (Base Erosion and Profit Shifting).
21 deltakere fra fire Latinamerikanske land gjennomførte første modul i TRACE-programmet
i 2014. De hadde et møte på Stortinget med norske politikere, og de krevde at Norge må få
på plass loven om utvidet-land-for land rapportering som kan synliggjøre skatteflukt. Norge
må sette en standard som flere land kan følge, mente de.
Gjennom hele året har vi bidratt til en offentlig debatt gjennom oppslag i media og ved å
arrangere åpne debattmøter.
Vår viktigste allierte er den offentlige opinion. Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette til
å være med oss i kampen mot korrupsjon og kapitalflukt og gjøre åpenhet mulig!

PWYP har et internasjonalt sekretariat i London som koordinerer internasjonalt kampanjearbeid og
aktiviteter. Arbeidet er særlig rettet mot de svakeste landene i Sør med fokus på å bekjempe korrupsjon
og kapitalflukt. Borgere i ressursrike land har krav på innsyn i hvor pengene blir av, og hva de brukes
til. Det internasjonale nettverket er basert på de samme grunnleggende minimumsprinsippene om
åpenhet, og er en del av vår unike identitet som nettverk.
Den norske delen av nettverket ble opprettet i 2006, og er et spesielt bidragsgivende land i det
internasjonale nettverket. Vi har i dag 19 tilsluttede organisasjoner som støtter opp om vårt arbeid.
Organisasjonene bruker sin unike kunnskap og kapasitet, men med egne prioriteringer.
Den norske erfaringen er av mange ansett for å være et vellykket eksempel på et velfungerende
samfunn med naturressurser. Norge har et spesielt ansvar: Det er ingen andre land vi ønsker å
sammenligne oss med hvor hver beboer har så store inntekter fra olje- gass- og gruveindustrien i BNP.
PWYP Norge arbeider for at Norge skal innføre rapporteringslover som fungerer etter hensikten, og
som andre land kan følge etter som et godt eksempel. PWYP Norges forslag om utvidet land-for-land
rapportering er det eneste konkrete rapporteringsforslaget på bordet som er egnet til å synliggjøre
både korrupsjon og kapitalflukt.
Når selskaper i olje-, gass- og gruveindustrien får tilgang til befolkningens ikke-fornybare og begrensede
naturressurser burde det være en selvfølge at det er åpenhet om hvor pengene blir av. Finansielt
hemmelighold i olje-, gass- og gruveindustrien hindrer utvikling i ressursrike land over hele verden.
Samtidig er heller ikke vestlige land skånet for de skadelige effektene av finansielt hemmelighold.
Store multinasjonale selskaper finner smutthull i skattesystemet slik at de kan unngå skatt. Selskapene
har de juridiske, økonomiske og revisjonstekniske ressursene de trenger for å benytte seg av lag på lag
med hemmelighold for å flytte profitt globalt. Selskapene minimerer både skatt og investorutbytte
og bygger opp ”finansielle muskler” i skatteparadis. Beregninger fra Global Financial Integrity viser at
for hver krone Vesten gir i bistand til Afrika, forsvinner ti kroner ut av landet i ulovlig kapitalflukt. Denne
kapitalflukten blir gjort mulig ved hjelp av aggressiv skatteplanlegging, advokaters taushetsplikt og
kompliserte selskapsstrukturer. African Union kom i 2014 med en rapport som viste det samme og
oppfordringen til andre land var klar: ”Track it! Stop it!”

Store multinasjonale
selskaper finner
smutthull i
skattesystemet slik
at de kan unngå skatt.
Selskapene har de
juridiske, økonomiske
og revisjonstekniske
ressursene de trenger
for å benytte seg
av lag på lag med
hemmelighold for å
flytte profitt globalt.

Finansielt hemmelighold må erstattes av finansiell åpenhet. På den måten kan borgere følge pengene
fra ressursutvinning, og holde myndigheter og selskaper ansvarlige for at pengene havner der de skal,
og går dit de bør gå – til utvikling. For å få til en slik endring er det nødvendig med kunnskap, deling
av informasjon og samarbeid.
PWYP Norge arbeider særlig på et område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap
med erfaringer på et særskilt og spesialisert tema. PWYP Norge jobber for å øke kunnskapen og
informasjonstilgangen om sammenhengen mellom naturressurser, skatt og hemmelighold.
Våre tre fokusområder er:

Styreleder, PWYP Norge
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1 Kunnskapsproduksjon
2 Informasjonsarbeid
3 Samarbeid med sivilsamfunn i Sør
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Hvordan arbeider PWYP Norge?
PWYP Norge arbeider med de tre fokusområdene kunnskapsproduksjon, informasjonsarbeid og samarbeid med sivilsamfunn i Sør som virker gjensidig sammen som i et tannhjul. Vi
produserer kunnskap gjennom blant annet rapporter, debattmøter og høringsinnspill. Denne
kunnskapen videreformidler vi til allmennheten gjennom vårt informasjonsarbeid. Det tredje
og like viktige fokusområdet er samarbeid med sivilsamfunn i Sør.
Kunnskapsproduksjon
Vi trenger kunnskap for å handle. Mangel på innsyn og standardisert informasjon er blitt
en demokratisk utfordring; både globalt og nasjonalt. Det krever økonomiske, politiske og
juridiske tiltak. Det er også stor mangel på kunnskap om hvilke mekanismer og teknikker
utvinningsindustrien benytter seg av for å kanalisere vekk profitt før den blir beskattet.
Det er nødvendig med kunnskap om hva som kan gjøres med dette problemet. PWYP
KunnskapsNorge jobber derfor med kunnskapsproduksjon om finansielt hemmelighold i utvinproduksjon
ningsindustrien. Vi formidler hvilke mekanismer og aktører som legger til rette
for dette, og vi presenterer handlingsalternativer. Sistnevnte er en meget
viktig målsetting for PWYP Norge. Vi publiserer hvert år rapporter og annet
materiale som retter seg mot journalister, sivilsamfunnsorganisasjoner,
akademia, investorer, selskaper og andre som er interesserte i kapitalflukt
Informasjonsarbeid
og forvaltning av naturressurser. Våre rapporter er skrevet av personer
Samarbeid med
med tilknytning til PWYP Norge og eksterne bidragsytere. Rapportene blir
sivilsamfunn i Sør
presentert på nettsidene våre, og er tilgjengelig for interessenter over hele
verden. PWYP Norge publiserer rapporter på både norsk, engelsk og spansk.
Det har også blitt laget kortfattede briefinger av rapportene. Det er viktig i møte
med politikere og sivilsamfunn, og legger ofte grunnlag for kronikker, medieoppslag
og videre kampanjearbeid.
De tre programområdene til PWYP Norge
påvirker hverandre gjensidig.

Informasjonsarbeid
For å få gjennomslag for våre viktigste politikkforslag og målsettinger må vi nå ut til offentligheten. Finansielt hemmelighold er et underbelyst tema i norsk offentlighet, og det er en
nødvendighet å engasjere folk. PWYP Norge jobber aktivt for å spre informasjon om temaet.
På nettsidene pwyp.no er informasjon om viktige politikkforslag, vårt samarbeid med sivilsamfunn i Sør, all kunnskapsproduksjon og viktige nyheter om temaet tilgjengelige. Vi når
også ut til våre følgere gjennom sosiale medier og har aktive kontoer på Facebook, Twitter og
You-tube. I tillegg sender PWYP Norge ut nyhetsbrev både på norsk og engelsk. PWYP Norge
jobber tett opp mot norske og utenlandske medier ved å skrive kronikker, debattinnlegg og
sende ut pressemeldinger. Vi har løpende kontakt med journalister og bidrar med tips til
saker og bakgrunnsinformasjon.
Samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Sivilsamfunnsaktører fra ressursrike land i Sør som arbeider for åpenhet og ansvarlighet
i utvinningsindustrien, har gjennom PWYP-koalisjonen uttrykt et klart behov for tilgang til
kapasitetsstyrking og arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling. For å møte dette
behovet startet PWYP Norge TRACE-programmet (Transparency and Accountability in the
Extractive Industries) i 2008.
Hensikten med programmet er å styrke sivilsamfunn i Sør, og å samarbeide på tvers av land,
både Sør-Nord og Sør-Sør. TRACE-programmet er skreddersydd for representanter fra
sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger og media i ressursrike land i Sør. Programmet
gir deltakerne en unik mulighet til å få kontakt, dele ideer og læring, og arbeide sammen på
tvers av land. Programmet gir en oversikt over verdikjeden i utvinningsindustrien, og tar
opp hvor lekkasjene skjer.
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For å bli med på TRACE-programmet må man delta i en søknadsprosess. Man må representere en organisasjon som kan dokumentere at de har arbeidet med temaet, og ha planer
om å fortsette arbeidet etter at programmet er ferdig. Et TRACE-program består av 20-30
deltakere som deler språk og regionstilhørighet. Deltakerne deltar på to moduler som hver
arrangeres som 1-2 uker lange seminarer. En viktig kjerne i programmet er tiden mellom de to
modulene. Deltakerne skal gjennomføre et omfattende kommunikasjonsarbeid i sine hjemland
mellom disse to modulene. Gjennom dette arbeidet skal deltakerne dele den kunnskap de
mener er nødvendig, og på den måten de tenker kan være effektivt i sine land. Deltakerne
kjenner selv best problemstillingene og konteksten i sine egne land, og hvordan de som ulike
aktører fra organisasjoner, fagforeninger og journalister, som alle arbeider under vanskelige
vilkår, best kan oppnå resultater. PWYP Norge er opptatt av at de gjør alt de kan for å på best
mulig måte løfte debatten om finansiell åpenhet og diskutere tiltak.

Organisasjonsstruktur og styring
Publish What You Pay Norge driver virksomhet som en ideell forening og er registrert i
Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 997 534 077. Foreningen er en akkreditert
nasjonal avdeling av den globale Publish What You Pay-kampanjen, og skal følge medlemsprinsipper
som til enhver tid gjelder for den globale kampanjen.
Organisasjonen har lokaler i Brugata 1 i Oslo og disponerer tre kontorer.
Arbeidsgiver har lagt til rette for preventive og helsefremmede tiltak for variasjon av arbeidsstilling,
som ståbrett, ståputer og lignende. Vi praktiserer kjernetid på kontoret og det er gratis kaffe
på kontoret. Planleggingsdager og felles gåturer i naturen er lagt inn som felles opplevelser
for teambuilding.
Det er i 2014 gjennomført kurs på strategisk kommunikasjonsplanlegging og politisk
påvirkningsarbeid i praksis. I tillegg er det stadig offentlige møter som bidrar til faglig påfyll og
er arena for debatt og læring.
Virksomheten har stort fokus på likestilling som et tverrgående tema i gjennomføringen av alle
prosjekter, og alle prosjekter har lik kjønnsfordeling som målsetting.

•
•
•
•

Formål: Å arbeide for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet
i utvinningsindustrien, både i Norge og internasjonalt. Foreningen skal arbeide for
målsettinger som settes i det globale nettverket, og egne vedtekter.
Årsmøte: PWYP Norges høyeste beslutningstakende organ som består av de tilsluttede
organisasjonene. Styret blir valgt på årsmøte.
Styret: Per 31.12.2014 bestod styret av Frian Aarsnes (statsautorisert revisor) og Leif
Sande (leder i Industri Energi)
Sekretariat: Per 31.12.2014 bestod sekretariatet av Mona Thowsen (generalsekretær),
Ingvild Onstad Helle (programrådgiver) og Christine Amdam (informasjonsrådgiver).
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Hva har PWYP Norge gjort i 2014?
2014 har vært nok et begivenhetsrikt år for PWYP Norge. 1. januar ble loven om land-for-land
rapportering innført i Norge. PWYP Norge har stått i spissen for å få innført denne loven.
Men, vi er ikke i mål, og jobber nå med å få innført utvidet land-for-land rapportering. PWYP
Norge har utviklet dette lovforslaget, og blant annet presentert det for EU-kommisjonen.
Det er en lov som er enkel å gjennomføre, og som vil gi mer åpenhet. Nødvendig informasjon blir lettere tilgjengelig. Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet har stilt spørsmål til
finansminister Siv Jensen om utvidet land-for-land rapportering. I juni lanserte vi en policy
briefing som viser at 15 av 18 elementer allerede er på plass, og vi skal arbeide videre for å
få på plass de siste tre elementene. I april ble Modul 2 av TRACE 2013-2014 gjennomført i
Kampala i Uganda. De 25 deltakerne fra Ghana, Liberia, Tanzania, Mosambik, Sør-Sudan og
Uganda møttes igjen for å arbeide videre med åpenhetsmekanismer. Det ble arrangert et
åpent seminar på Makerere universitet i Kampala hvor over 150 personer deltok. I panelet satt
blant annet Ugandas minister for energi og mineraler. Seminaret fikk flere oppslag i media i
Uganda, og journalister fra aviser og TV var tilstede. PWYP Norge har også hatt flere oppslag
i media her hjemme hvor også stemmer fra Sør har kommet til orde. Vi har satt i gang et nytt
TRACE-program, og Modul 1 ble gjennomført i november. 21 deltakere fra Bolivia, Ecuador,
Colombia og Guatemala var samlet i Oslo i 10 dager. Flere av disse ble intervjuet og vi hadde
10 oppslag i norske medier. Deltakerne fikk utfordre norske politikere om utvidet land-forland rapportering. Fredag 21. november arrangerte vi seminaret ”Skatteunngåelsesindustrien.
Hvordan kan vi bekjempe hemmelighold med politikk?” på Litteraturhuset i Oslo. Det var fullt
hus med rundt 150 mennesker i salen.

Modul 2 av TRACE 2013-2014 ble avholdt i Kampala i Uganda

Samarbeid med sivilsamfunn i sør:
I 2014 har vi gjennomført Modul 2 av TRACE 2013-2014, og Modul 1 av TRACE 2014-2015. Til
sammen har 118 representanter fra sivilsamfunn, fagorganisasjoner og media vært med i
PWYP Norges TRACE-program siden første runde i 2008-2009.
Modul 2 av TRACE 2013-2014 ble gjennomført i Kampala i Uganda 7.-9. april 2014. Global
Rights Alert Uganda var vertskap for Modul 2 og hadde ansvar for arrangering og gjennomføring av modulen. PWYP Norge hadde ansvar for det faglige innholdet. Første dag var det
fokus på kontrakter med Susan Maples. Hun er juridisk og kommersiell rådgiver for olje-,
gass- og gruveindustrien og har forelest på alle TRACE-programmene. Deltakerne ønsket seg
en fordypning i dette temaet etter Modul 1. Susan Maples var også hovedforeleser dag to.
Denne dagen presenterte også deltakerne kommunikasjonsarbeidet de hadde gjort mellom
modulene. Hvert land la fram hvilke resultater de hadde oppnådd.
Totalt har deltakerne publisert 72 artikler for å dele sin kunnskap og sette fokus på finansiell
åpenhet i utvinningsindustrien i sine hjemland. I tillegg har deltakerne publisert 54 rapporter
og dokumenter til myndighetene som gir en dypere analyse av problematikken de arbeider
med. Alle deltakerne i TRACE-programmet representerer en organisasjon, en fagforening
eller en medieorganisasjon. Til sammen har deltakerne gjennomført 57 interne møter i sine
nettverk for å spre den kunnskapen de har lært gjennom TRACE-programmet. I tillegg til å
spre kunnskap internt har deltakerne arrangert 53 møter og seminarer med eksterne målgrupper, for å spre kunnskapen til viktige aktører og befolkningen generelt. Som en del av
arbeidet med å spre kunnskap til befolkningen har sosiale medier blitt brukt som et viktig
arbeidsverktøy for 22 av 25 TRACE-deltakere.

Seminaret ”Skatteunngåelsesindustrien. Hvordan bekjempe hemmelighold med politikk?”
trakk fullt hus i Wergelandssalen på Litteraturhuset den 21. november.
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Den 9. april ble det arrangert et åpent seminar på Makerere universitet i Kampala med tittelen: “Towards a transparent and accountable natural resource regime in Africa: Awakening
citizen´s participation.” Det var omkring 150 deltakere på seminaret, deriblant forskere,
representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, media og studenter. Generalsekretær i
PWYP Norge, Mona Thowsen, holdt en innledning og deltok i panelet. Ministeren for energi
og mineraler i Uganda, Peter Lokeris, uttalte at åpenhet ikke er et problem i Uganda, og at
de skal innføre EITI. Generalsekretær Mona Thowsen var også i et eget møte med ministeren
etter at Modul 2 var ferdig.
Publish What You Pay Norge
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Etter at begge modulene var gjennomført har deltakerne fortsatt å holde kontakten. PWYP
Norge har gjennomført en evaluering 6 måneder etter at TRACE-programmet ble fullført for
å se hvordan deltakerne arbeider med det de har lært. 24 av deltakerne rapporterte at de
fortsatt samarbeider med andre organisasjoner de har møtt gjennom TRACE-programmet.
De utveksler erfaringer i nettverket, og har invitert hverandre til debattmøter og seminarer
for å dele sin spesialkompetanse. De bruker hverandres land og erfaringer som eksempler
i eget arbeid.

To say I have
benefitted from
the training will
be an understatement; I have been
transformed by the
TRACE-training
Abena Afari, Ghana

Previously we used
to rely mostly on
releases by the extractive industries
themselves and
from audit reports,
but our strategy
has now shifted to
investigating the
companies ourselves.
Elizabeth Alampae Ayamga, Ghana

I november 2014 gjennomførte vi modul 1 av TRACE-programmet 2014-2015. 40 søkere fra
Guatemala, Bolivia, Ecuador og Colombia ønsket å være med. Vi valgte ut 21 deltakere blant
disse søknadene. Alle søkerne gikk gjennom en screeningprosess for å sikre likebehandling.
Screeningprosessen tok hensyn til ulike mål med programmet, blant annet god kjønnsbalanse,
likevekt mellom sivilsamfunnsorganisasjoner, media og fagforeninger, søkernes erfaring
og deres nettverk. I denne prosessen har vi også hatt kontakt med norske og internasjonale
organisasjoner som arbeider i de aktuelle landene. Disse har anbefalt deltakere til programmet
og hjulpet med å spre utlysningen i sine nettverk i landene det gjelder.

2014 | Informasjonsrapport med regnskap

Liste over deltakere i TRACE-programmet 2014/15
BOLIVIA
Rosemary Quispe Condori
Centro de Estudios y Apoyo al
Desarollo Local(CEADL)

CEADL er en organisasjon som blant annet arbeider med
å sikre tilgang til informasjon om utvinningsindustrien
i urfolksområder og monitorerer utvinningen av
naturressursene i landet.

Edén García Salazar
Reporte Energia

Reporte Energia er et magasin med energisektoren som
dekningsområde. De skriver blant annet om olje-, gass- og
gruveindustrien, samt fornybar energi. Eden Garciá jobber
som journalist i magasinet.

Pablo Javier Rojas Paredes
Sub Central TIPNIS

Sub Central TIPNIS er en organisasjon som beskytter
rettighetene til TIPNIS-folket i Bolivia. Pablo arbeider som
frivillig i Sub Central TIPNIS.

Raul Esuardo
Velasquez Guzman
Fundacion Jubileo

Fundaciona Jubileo er en organisasjon som utfører tekniske
analyser av utvinningsindustrien i landet. Raul er spesialist
innen monitorering av gruveindustrien.

Rolando Carvajal Vargas
Revista IN

Rolando arbeider som undersøkende journalist for Revista
IN. Rolando har spesialisert seg innen utvinningsindustrien.

Modul 1 av TRACE-programmet ble arrangert på Anker Hotell i Oslo fra 10. til 21. november.
Under Modul 1 av TRACE-programmet lærte deltakerne om 9 spesifikke temaer, og fikk
muligheten til å møte og lære av internasjonale eksperter innenfor disse områdene.
En annen viktig del av programmet er å legge til rette for at sivilsamfunn i Sør kan få møte noen
av dem som er ansvarlig for å utforme norsk politikk. Slike møter er viktig for at sivilsamfunn
i Sør kan bli bedre kjent med hva som er viktig for at politikerne i Nord kan føre en samstemt
politikk for utvikling. Samtidig er det viktig at politikerne i Nord kan få konkrete innspill til
hva som er effekten av politikken som føres, og hvordan sivilsamfunn i Sør ser effekten av
politikken i sine land. Nest siste dag av Modul 1 arrangerte vi et møte med Truls Wickholm på
Stortinget. Han er medlem i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Deltakerne tok opp flere
tema rundt finansiell åpenhet, og de kom med forslag til hvordan norske politikere kan hindre
de negative konsekvensene de ser av politikken som føres i Norge. Viktigheten av en sterk
lov om utvidet land-for-land rapportering ble blant annet diskutert.

ECUADOR
Juan Herrera
Grupo Faro

Grupo Faro er en organisasjon som arbeider med et spesielt
fokus på oljeutvinning og gruvedrift. Juan arbeider med å
monitorere åpenhet i utvinningsindustrien.

Truls Wickholm (Ap) jobber aktivt for å innføre utvidet land-for-land rapportering

Modul 2 av TRACE-programmet 2014-2015 vil bli holdt i Antigua i Guatemala i mars 2015. Vår
samarbeidspartner Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) har ansvar for
logistikk, mens PWYP Norge har ansvar for det faglige innholdet. Landgruppen fra Guatemala som
består av seks deltakere, har ansvar for å planlegge og arrangere et åpent seminar under Modul 2.
I løpet av Modul 1 laget hver landgruppe en interessentanalyse
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Miguel Eduardo
Zamora-Mill
Platforma Internacional
contra la Impunidad

Platforma Internacional contra la Impunidad arbeider
spesielt med mål om å verne om menneskerettighetene. De
monitorerer også EITI-forpliktelsene til Guatemala.

COLOMBIA

Under Modul 1 besøkte alle deltakerne Stortinget og hadde et møte med Truls Wickholm (Ap). Deltakerne utfordret
stortingspolitikeren på lovforslaget om utvidet land-for-land rapportering

Luis Enrique Orduz Valencia
Corporacion Aury Sara

Corporacion Aury Sara er en fagforening for de som arbeider
i energisektoren. Luis arbeider som frivillig juridisk rådgiver
for fagforeningen.

Gerardo Andres
Hernandes Montes
Corporacion Transparencia

Corporacion Transparencia arbeider for åpenhet i Colombia
og har et spesielt fokus på retten til informasjon.

Diana Patricia Sánchez García
Asociacion Ambiente y Sociedad

Asociacion ambiente y Sociedad er en organisasjon som
arbeider spesielt med informasjonstilgang og tilgang til
beslutningstakingsprosesser.

Juan Gabriel Auz Vaca
Terra Mater

Terra Mater arbeider for å sikre rettigheter til urfolk i Amazonas
regionen. Juan arbeider som advokat for Terra Mater.

Mauricio Martin Alarcón Salvador
Fundacion Ciudad y Desarrollo

Fundacion Ciudad y Desarrollo arbeider med åpenhet og
støtter journalister og aktivister som får søksmål mot seg.
Mauricio leder organisasjonen og arbeider som advokat.

Paula Andrea Vidal Arboleda
Sintrambiente

Sintrambiente er en fagforening for alle offentlige ansatte i
Colombia. Paula arbeider blant annet med å sikre åpenhet i
forvaltning av statlige midler.

Tania Laurini Pico
Iliuviacomunicacion

Illiuviacomunicacion er et kollektiv som arbeider med urfolk i
Amazonas med fokus på beskyttelse av miljøet. Tania jobber
som undersøkende journalist.

Tulio Roberto Vargas Pedroza
Internacional de
Servicos Públicos (ISP)

ISP er en internasjonal fagforening. Tulio representerer
Colombia og fokuserer spesielt på rettigheter til arbeidere.

Yolanda Maribel Iza Quinatoa
Pluversidad Amawtay Wasi

Pluriversidad er en urfolksorganisasjon som også utdanner
studenter. Yolanda er journaliststudent og arbeider som
gruppeleder i lokalsamfunnet organisasjoner arbeider i.

GUATEMALA
Marlin Paola Sosa Perez
Oficina de Derechos Humanos Arzobispado de Guatemala(ODHAG)

ODHAG er erkebiskopens organisasjon som fokuserer
på rettighetsarbeid i lokalsamfunn, blant annet retten til
konsultasjon.

Cecilia Gonzalez
Colectivo Madre Selva

Colectivo Madre Selva arbeider med landrettigheter og urfolk i
Guatemala. Cecilia er sosiolog.

Lourdes Molina Escalante
Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales(ICEFI)

ICEFI arbeider med økonomiske studier og analyserer
gruvedrift i Guatemala. Lourdes er økonom.

Marvin David Del Cid Acevedo
Centro Civitas

Centro Civitas er en organisasjon som arbeider for å få tilgang
til offentlig informasjon. Marvin er en undersøkende journalist.

Carolina Gamazo
Aramendía
Plaza Republica

Plaza Republica er et digitalt magasin som tilbyr informasjon
om rettigheter med et kritisk blikk. Carolina jobber som
journalist for magasinet.

Deltakerne fra Latin-Amerika samlet ved Akerselva i Oslo
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Kunnskapsproduksjon

Policy briefing: ”Kun tre hull gjenstår å tette for at loven
om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten”

Slik kan du sikre at vi får tettet de tre siste hullene:
- Investorer kan følge pengene sine og vurdere hvordan
selskaper forvalter verdier.
- Lovgivere kan likebehandle selskaper og skape like
konkurransevilkår.
- Borgere kan holde sine myndigheter og selskaper ansvarlige.

BRIEFING
• Naturressurser har ikke
hjulpet borgere i fattige land
med å komme seg ut av
fattigdom.

• Pengestrømmene ender ofte
opp andre steder, på kontoene
til multinasjonale selskaper i
skatteparadiser.

• Finansdepartementet har lagt
fram forskriften om utvidet
land-for-land rapportering
som vil vise hvor
pengestrømmer tar veien.

Kun 3 kritiske hull må tettes for at loven skal virke etter
hensikten. Selskaper som forsøker å unngå skatt får da ikke
mulighet til det. 15 av 18 elementer er allerede gjennomført.
Slik kan DU sikre at vi får tettet de siste hullene.
• Investorer kan følge pengene sine og vurdere hvordan selskaper forvalter verdier.
• Lovgivere kan likebehandle selskaper og skape like konkurransevilkår.
• Borgere kan holde sine myndigheter og selskaper ansvarlige.
Illustrasjon: Roar Hagen

• Los recursos naturales tienen el potencial de crear la mayor cantidad de valor, y así movilizar
ingresos a partir de los impuestos, pero las utilidades muchas veces son transferidas a
otros lugares.
• Hoy en día, las industrias extractivas pueden transferir una gran cantidad de sus utilidades desde
el país donde las obtienen antes de pagar impuestos sobre las mismas.
• Una propuesta política sencilla, que se alinea con los reglamentos de los EE.UU. y la U.E., ofrecería a
los inversionistas y otras partes interesadas un instrumento para poder rastrear el uso de su dinero.
• La propuesta vincula el pago de impuestos con los estados financieros auditados mediante
8 cifras contables sencillas.

NOVIEMBRE 2013

pwyp.no

Redactado por Richard Murphy, reescrito y adaptado por Frian Aarsnes

Informes país por
país expandidos.
Una propuesta política para la U.E. Vol. 2.

Spanske briefinger
I forbindelse med Modul 1 av TRACE 2014-2015 fikk vi oversatt alle våre briefinger til spansk.
De ble trykket opp til alle deltakerne. Deltakerne har brukt briefingene aktivt i sine hjemland
blant annet for å dele kunnskap med sine kollegaer og i interne nettverk.
1. ”Un estándar extendido para la entrega de informes país por país”
(”An extended country-by-country reporting standard”)

• En 2012, los gobiernos a nivel mundial registraron gastos de USD 26.656
mil millones. La carga impositiva era de USD 18 821 mil millones.
• Esta enorme discrepancia puede ser reducida al eliminar los tecnicismos en los sistemas tributarios y prevenir la fuga de capital.
• Este informe analiza y busca maneras de eliminar los tecnicismos en
los sistemas impositivos - incrementando así la eficiencia de costos y
asegurando la competencia más justa en las industrias extractivas.
NOVIEMBRE 2013

pwyp.no

Autor: Frian Aarsnes, Coautor: Olav Lundstøl

Justificando los
impuestos sobre las
ganancias inesperadas
– una guía para optimizar la recaudación
de impuestos de los recursos

Skrevet av: Richard Murphy. Omskrevet av Frian Aarsnes. Oversatt til spansk av Charis Barks.
2. ”El Caso en Pro de los Impuestos Extemporales – guía para optimizar los impuestos sobre
los recursos naturales”
(”The case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation”)

• Puede la estricta adherencia a la confidencialidad por parte de los
abogados perjudicar el mercado global?
• Cual es la lógica tras la estricta adherencia a la confidencialidad?
• Que se debe salvaguardar? Que no se debe salvaguardar?
• La estricta adherencia a la confidencialidad obstaculiza los
derechos humanos?
ABRIL DE 2013

pwyp.no

El Silencio es Oro

Skrevet av: Frian Aarsnes. Medforfatter: Olav Lundstøl. Oversatt til spansk av Charis Barks.
3. ”El Silencio es Oro”
(”Silence is golden”)
I juni lanserte PWYP Norge policy
briefingen ”Tre røde flagg” som viser
hvor nære vi er en lov om utvidet landfor-land rapportering.

Naturressurser har ikke hjulpet borgere fra fattige land å
komme seg ut av fattigdom. Pengestrømmene ender ofte opp
andre steder som for eksempel på kontoene til multinasjonale
selskaper i skatteparadiser. Finansdepartementet har lagt fram forskriften om land-for-land
rapportering som viser hvor pengene tar veien.
Briefingen ble gitt ut i juni 2014 i en norsk og en engelsk versjon. Den er skrevet av generalsekretær
i PWYP Norge, Mona Thowsen. Illustrasjonen er laget av Roar Hagen og beskriver hvor nærme
målstreken vi er. Den ble delt ut på et møte hos Statoil i juni hvor vi la fram politikkforslaget.
Den 20. juni stemte Stortinget over revidert nasjonalbudsjett.
Da stemte de blant annet over forskriften om land-for-land
rapportering som Finansdepartementet har lagt fram. SV
hadde lagt inn en merknad til forskriften i tråd med PWYP
Transparency Agreement
Norges forslag om utvidet land-for-land rapportering. Vi
– A tool for multinational transactions
sendte policy briefingen til alle medlemmene i Finanskomiteen
med en oppfordring om å stemme for SVs merknad.
• Tax administrations do not have access to the entire document
trail within multinational companies today

• The Transparency Agreement can change this, on a sampling basis,
so that tax administrations obtain the insight they need
• The Transparency Agreement can be used by individual countries,
or by groups of countries unilaterally

Written by: Frian Aarsnes. Co-Authors; Morten Eriksen and Olav Lundstøl.

DECEMBER 2014

pwyp.no

Skrevet av: Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio
Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen. Oversatt til spansk av Charis Barks.

• Más de 110 mil millones de USD desaparecieron mediante la manipulación de los precios de petróleo crudo en los EE.UU. y la U.E. entre
2000-2010.
• Las utilidades han sido transferidas desde el país donde es producido
hacia las empresas de las industrias extractivas.
• En diciembre de 2000, Holanda importó petróleo crudo en 1,69 Euros
por barril cuando los precios spot del mercado no descendían de 26
Euros, resultando en una subvaluación de alrededor de 40 millones de
Euros en el país donde es producido.
ENERO 2012

pwyp.no

Redactado por Simon J. Pak, Ph.D.

Miles de millones en Pérdidas.
Los precios de transferencia en las industrias extractivas.

4. Miles des millones en pérdidas. Los precios de transferencia en las industrias extractivas”
(”Lost Billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries”)
Skrevet av: Phd. Simon J. Pak. Oversatt til spansk av Charis Barks.
5. ”La protección contra el abuso de derivados financieros”
(”Protection from derivative abuse”)

• Las empresas de las industrias extractivas abusan de un instrumento
financiero llamado ‘derivados financieros’ para trasladar los ingresos fuera
de los países anfitriones – antes de pagar impuestos sobre los mismos.
• Los países anfitriones son aprovechados por sus recursos legítimos y
pierden miles de millones de dólares USD. Estos países a menudo carecen
de la transparencia o capacidades para descubrir el abuso de derivados
financieros.

DICIEMBRE 2011

pwyp.no

• Una propuesta política sencilla promulgada a nivel nacional puede frenar
el abuso de derivados financieros y aun proteger el uso propio de dichos
instrumentos.

La protección
contra el abuso
de derivados
financieros

Skrevet av: Frian Aarsnes. Oversatt til spansk av Charis Barks.
6. ”Canalizando las Ganancias”
(”Piping Profits”)
Skrevet av: Nick Mathiason. Oversatt til spansk av Charis Barks.

Illustration by Gado

Sammendrag:
Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land
rapportering skal virke etter hensikten. Selskaper som forsøker
å unngå skatt får da ikke mulighet til det. 15 av 18 elementer
er allerede gjennomført.

”Transparency Agreement” ble produsert og ferdigstilt i desember 2014 på både engelsk og
spansk. Rapporten er skrevet av Frian Aarsnes og medforfatterne Olav Lundstøl og Morten
Eriksen. Morten Eriksen er førsteadvokat i Økokrim. Rapporten er basert på Eriksens idé, og han
har utviklet konseptet.

Ilustrado por Gado

I 2014 har PWYP Norge gitt ut en policy briefing om utvidet land-for-land rapportering. Den ble
utgitt på norsk og engelsk og er et viktig verktøy for å kommunisere kompliserte ting på en enkel
måte. Vi har produsert rapporten ”Transparency Agreement” på engelsk og spansk. Vi har også
fått oversatt seks av våre allerede eksisterende briefinger til spansk. De spanske briefingene
har blitt distribuert til TRACE-deltakere i Latin Amerika som har brukt dem i sitt arbeid for
finansiell åpenhet: Både for å informere eget nettverk, og for å informere opinionsdannere
og politikere. Gjennom TRACE-programmet har de etterspurt publikasjonene våre på spansk,
slik at de kan benytte seg av den kunnskapen når de arbeider i sine hjemland.

How to expand and fix the toolbox of tax administrations

Rapport om åpenhetsgarantien: ”Transparency Agreement”
Sammendrag:
Skatteadministrasjoner har ikke tilgang til hele dokumentrekken
i multinasjonale selskaper i dag. Åpenhetsavtalen kan endre
dette, på en stikkprøvebasis, slik at skattemyndighetene får
den innsikten de trenger. Åpenhetsavtalen kan benyttes av
enkeltland, eller grupper av land unilateralt.
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Alle våre rapporter og briefinger er lagt ut som pdf-filer på våre nettsider under vårt kunnskapssenter.
Der finner man rapportene og briefingene lett tilgjengelig på alle språk med korte sammendrag.
Den kunnskapen vi har utviklet i arbeidet med rapportene og briefingene er helt sentralt når PWYP
Norge sender høringsinnspill og brev til organisasjoner som OECD og IMF.

Rapporten ”Transparency Agreement”
ble ferdigstilt i 2014.

• Diez de las empresas extractivas más poderosas del mundo son dueñas
de al menos 6038 empresas subsidiarias. Más del 1/3 de las mismas fueron
incorporadas en jurisdicciones de confidencialidad.
• Es casi imposible para los ciudadanos de los países pobres, pero ricos en recursos,
rastrear los ingresos generados en sus países y exigir que los políticos y las
empresas les rindan cuentas.
• Es únicamente cuando las empresas de las industrias extractivas publican cifras
contables claves país por país que los gobiernos, ciudadanos e inversionistas
pueden verificar si están recaudando la parte que les corresponde de los ingresos.
NOVIEMBRE 2013

pwyp.no

Canalizando
las Ganancias

Alle briefingene som PWYP Norge har
gitt ut ble oversatt til spansk i 2014.
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11. APRIL

7.-8. APRIL
Modul 2 av TRACE blir avholdt i
Kampala i Uganda. 24 deltakere
fra 6 afrikanske land samles igjen
for å videreutvikle kunnskapen
de lærte under Modul 1 i Norge i
november 2013. Deltakerne er
fra Uganda, Sør-Sudan, Ghana,
Mosambik og Tanzania. Under
Modul 2 er hovedfokus på
kontraktsåpenhet.

Generalsekret
ær i PWYP
Norge møter
departement
et for energiog mineraler i
Kampala i
Uganda.

13. JUNI

10.-21. NOVEMBER

19. NOVEMBER

20. NOVEMBER

21. NOVEMBER

Sivilsamfunnsorganisa
sjonene Fremtiden i
våre hender,
Fellesrådet for Afrika,
Forum, LO og PWYP
Norge møter
representanter fra
Statoil på Statoils
hovedkontor på
Fornebu for å
diskutere Statoils
videre planer for
utvinning sør for
Sahara. PWYP Norge
deler ut briefingen
”Tre røde Flagg”.

Modul 1 av TRACE 2014/2015 blir avholdt i Oslo. 21
deltakere fra sivilsamfunn i Ecuador, Bolivia,
Colombia og Guatemala kommer for å lære mer
om skattlegging av naturressurser, kontraktsrett,
EITI og strategisk kommunikasjon. Det avholdes en
rekke sidemøter med norske
sivilsamfunnsorganisasjoner, presse og EITI.
Stemmene fra Sør kommer til syne i norsk media.

Kronikken Ja til finansiell
åpenhet står på trykk i
Dagens Næringsliv. Den
ble skrevet av Erik Solheim,
styreleder i OECDs
utviklingskomité (DAC), i
samarbeid med PWYP
Norge og i anledning vårt
seminar ”The Industry of
Tax Avoidance”.

21 TRACE-deltakere besøker
Truls Wickholm (Ap) på
Stortinget. De utfordrer
opposisjonen til å få
fortgang i prosessen om en
utvidet land-for-land
rapportering. Regjeringen
har varslet en evaluering om
tre år. – Altfor sent, mener
deltakerne.

PWYP Norge arrangerer seminaret ”The Industry of Tax Avoidance.
How can we fight secrecy with policy”på Litteraturhuset i Oslo.
Seminaret består av tre deler. I første del forteller Grace PerezNavarro fra OECDs skatteadministrasjon og skattedirektør Hans
Christian Holte hvordan man i Norge og internasjonalt kan
bekjempe multinasjonale selskapers skattetriksing. Så er det
politisk debatt med Paal Bjørnestad (Frp) statssekretær i
Finansdepartementet, Truls Wickholm (Ap), Heidi Nordby Lunde
(Høyre) og Unni Borge (SV). I siste del er det fokus på konsekvenser
i Latin-Amerika. Mariel Støen og Benedicte Bull innleder, og det er
deretter samtaler med fire av våre TRACE-deltakere.

27. JULI-2. AUGUST

6. JANUAR:

17. MARS

9. APRIL

PWYP Norge og WWF Norge
inviterer til diskusjonsmøte om
status, erfaringer, prioriteringer og
utfordringer med
gjennomføringen av EITIs krav og
oppfordringer i en norsk kontekst.

Deltar på møte om EITI
med representanter fra våre
medlemsorganisasjoner og
sivilsamfunnsrepresentanter i EITI.

Seminaret ”På vei mot et åpent og ansvarlig regime innen
naturressurser i Afrika” ble arrangert i samarbeid mellom
PWYP Norge, PWYP Uganda og Global Rights Alert Uganda.
Arrangementet finner sted på Makerere University i
Kampala og samler rundt 150 deltakere fra sivilsamfunn,
akademia, myndigheter og media. Generalsekretær i PWYP
Norge, Mona Thowsen holder innlegg om hvor viktig det er
å få på plass åpenhetsmekanismer for å sikre utvikling. Flere
av foreleserne kritiserer myndighetene i Uganda for at de
ikke tar ansvar. Ugandas minister for energi- og mineraler,
Peter Lokeris, sier at åpenhet ikke er et problem i Uganda og
avviser kritikken.

19. MARS

28. JANUAR
Kronikk i Dagens Næringsliv:
Oljefondet må kreve åpenhet

Kronikken
Skatteunndragelse koster
liv står på trykk i Vårt Land.

31. DESEMBER

20. JUNI
Lansering av briefingen
”Tre røde flagg”. Dette er
en policy-briefing fra
PWYP Norge om utvidet
land-for-land
rapportering. Den viser
at det kun mangler tre
elementer for at loven
skal virke etter hensikten.
Bilde av forsiden av
briefingen #3

Seminaret ”Law, Politics,
Economy and Mass
Media” blir arrangert i
Golitsyno utenfor
Moskva i Russland.
Generalsekretær i PWYP
Norge, Mona Thowsen,
foreleser og deltar på
seminaret på oppdrag fra
NUPI. Alle deltakerne har
tilknytning til Moscow
School of Civic
Education.

16. OKTOBER

4. NOVEMBER

Generalsekretær i
PWYP Norge,
Mona Thowsen,
foreleser på NUPI
for russiske
deltakere
tilknyttet Moscow
School of Civic
Education.
Seminaret er en
oppfølgning av
seminaret som ble
arrangert utenfor
Moskva i slutten
av juli.

Tyske sivilsamfunnsorganisasjoner
inviterer generalsekretær i PWYP
Norge, Mona Thowsen, til å dele
erfaringer med EITIimplementeringen i Norge.

12. DESEMBER
PWYP Norge
diskuterer
Regjeringens
ønske om
lukking av
aksjonærregisteret i
møte hos
redaktør
foreningen.

23. OKTOBER
PWYP Norge
deltar på stand
på Industri
Energis
landsmøte.

24. SEPTEMBER
Kronikken Vil Høyre og Frp hindre
skatteflukt? står på trykk i Dagens
Næringsliv.

Rapporten ”Transparency
Agreement”ble produsert
og ferdigstilt i desember
2014 på både engelsk og
spansk. Rapporten er skrevet
av Frian Aarsnes og
medforfatterne Olav
Lundstøl og Morten Eriksen.
Skatte-administrasjoner
har ikke tilgang til hele
dokumentrekken i
multinasjonale selskaper i
dag. Åpenhetsavtalen kan
endre dette, på en
stikkprøvebasis, slik at
skattemyndighetene får den
innsikten de trenger.

10. DESEMBER

9. DESEMBER

PWYP Norge
deltar på EITImøte med
interessentgru
ppen hos OED.

Arrangerer seminaret ”Break the corruption chain”
sammen med UNDP på Litteraturhuset i Oslo. Mona
Thowsen, generalsekretær PWYP Norge, Gro
Lindstad, daglig leder FOKUS og Jamshed
Kazi, leder i UNPD Norge, er blant panelistene.
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Loven om land-forland rapportering ble
innført i Norge.
Forskriften i Norge er
en kopi av forskriften
i EU. Fremdeles
gjenstår
åpenhetskravene i
utvidet land-for-land
rapportering.

Finansdepartementet foreslår å
lukke aksjonærregisteret for
innsyn. Finansminister Siv Jensen
sender forslaget ut på høring.

PWYP Norge sender inn et
høringsinnspill til finansdepartementet
om aksjonærregisteret. I høringssvaret
presiserer PWYP Norge at forslaget om å
lukke aksjonærregisteret er stikk i strid
åpenhetsinitiativene i EU og resten av
verden.

Marianne Marthinsen (Ap)
stiller spørsmål om utvidet
land-for-land rapportering
til Finansminister Siv
Jensen (Frp). Siv Jensen
svarte at hun
opprettholder svakhetene.

Revidert nasjonalbudsjett gjennomgås i Stortinget.
Det ble stemt over SVs merknad om utvidet landfor-land rapportering. Den ble nedstemt..

U.S-Africa Leaders
Summit arrangeres for
første gang i
Washington D.C. 50
afrikanske toppledere
var invitert til den
amerikanske
hovedstaden for å
diskutere hvordan de
kan forbedre
naturressursforvaltnin
gen på det afrikanske
kontinentet.

OECD la fram de første
syv tiltakene i sin BEPS
Action-plan som skal
bekjempe multinasjonal
skattetriksing. – For kort.
For lite. For sent, mener
generalsekretær i PWYP
Norge, Mona Thowsen, i
et oppslag i DN. – OECDs
forslag til regler som skal
stanse verdens største
selskaper i å trikse bort
skatten går ikke langt
nok, sier Mona Thowsen.

Scheel-utvalget legger
frem sin nye rapport:
”NOU 2014: 13
Kapitalbeskatning i en
internasjonal
økonomi”. Der foreslår
utvalget blant annet å
senke skatten på
selskapers overskudd
fra 27 til 20 prosent.

30. MARS
19. MARS

USA implementerer EITI. Norge var det første OECD-landet som innførte EITI. Målet
var at måten Norge løste oppgaven på skulle være et eksempel til etterfølgelse for
andre land i verden, både i Sør og i Nord. Etter at Norge innførte EITI fjernet det en
rekke motargumenter fremført av andre land mot å innføre initiativet.

PWYP Norge sender inn et innspill til Det internasjonale
Pengefondet (IMF). IMF inviterte regjeringer,
sivilsamfunn, akademia og interessenter i privat sektor
til å sende sine kommentarer til sin konsultasjon om
økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging.
PWYP Norge utfordrer begrepene IMF bruker i
skattesaker og deler funn fra egne undersøkelser.

17. APRIL

20. JUNI

PWYP Norge sender inn innspill til
OECD om skattepolitikk. OECD har
invitert interessenter til å sende inn
kommentarer på et diskusjonsutkast
som inneholder de foreløpige
resultatene av arbeidet som er gjort
på tre ulike skattepolitiske områder
definert under ”Action 6”. PWYP Norge
utfordrer diskusjonsutkastet og deler
funn og forslag fra egen
undersøkelser.

Ny interessentgruppe for EITI
ble oppnevnt i statsråd.
Generalsekretær i PWYP
Norge, Mona Thowsen, er en
av medlemmene. Den nye
gruppen skal sitte i to år og fra
sivilsamfunnet er KFUK/KFUM,
Industri Energi, WWF Norge,
Transparency International,
Fagforbundet og PWYP Norge
representert.
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Debattmøter
PWYP Norge har arrangert tre åpne debattmøter i 2014.

”Towards a transparent and accountable natural resource
regime in Africa: Awakening citizen´s participation.” – 9. april.
Dette møtet ble holdt på Makerere Universitet i Kampala og ble arrangert sammen med
Global Rights Alert Uganda, Publish What You Pay Uganda og Makerere University School
of Liberal and Performing Arts conference. Det var rundt 150 deltakere på møtet. Dette var
en avslutning på Modul 2 av TRACE-programmet 2013-2014, og flere av deltakerne holdt
innlegg, satt i panelet og stilte spørsmål fra salen.

Spørsmålet i Kenya
og Uganda bør ikke
være hvem som får
olje først, men hvem
som får de rette
åpenhetsmekanismene på plass først
for å gjøre oljen til et
felles gode.
Mona Thowsen, generalsekretær PWYP Norge.

Bakgrunnen for debattmøtet var:
”Utvinningsindustrien genererer enorm rikdom for mer enn 50 land i verden, men mange av
disse landene har ikke vært i stand til å overføre ressursene til langsiktig vekst og utvikling
for innbyggerne. For mange olje-, gass- og mineralrike land står utviklingen stille; de rike
blir rikere og de fattige forblir fattige. Økonomien stagnerer, korrupsjon fortsetter å øke
og konflikten blir vanskeligere. Det er tid for at borgere går sammen for å kreve et bedre
styresett og ansvarliggjøring i produksjonen og bruken av rikdommen fra naturressursene.”
Deltakerne var fra Uganda, Liberia, Ghana, Mosambik, Tanzania, Norge, Sør Sudan og England. De
besto av studenter, universitetsprofessorer og representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner,
fagforeninger og myndigheter. Den norske ambassadøren i Uganda, Thorbjørn Gaustadsæther
var en av de som holdt innlegg og deltok i debatten. Møtet ble offisielt åpnet av Ugandas
minister for energi og mineraler, Peter Lokeris. Andre som holdt innlegg og deltok i panelet
var Winfred Ngabiirwe (PWYP Uganda/GRA Uganda), professor A. Byaruhanga (Makerere
Universitet), Mona Thowsen (generalsekretær, PWYP Norge), Camilo Nhancale-Jevuntude
(Desenvolvimento e Advocacia Ambiental, Mosambik, TRACE-deltaker), Dr. George Lugalambi
(Revenue Watch Institute), Charles Onach (Upper Nile University, Sør-Sudan, TRAC-deltaker),
Cissy Kagaba (Anti-Corruption-Coaliation, Uganda), Joseph Hirya (direktør hos riksrevisjonen
i Uganda), Hon. Michael Mawanda (PFOG) og Abena Yirenkyiwa, Christian Aid, Ghana, TRACEdeltaker.)
Det var journalister fra flere lokale aviser og tv-stasjoner tilstede under hele dagen, og
debattmøtet fikk bred dekning i media.

Dette åpne møtet ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo i Wergelandsalen. Høsten 2014
var det mye spennende som skjedde i skatteverdenen, og dette ønsket vi å belyse på dette
seminaret. Vi ønsket å utfordre norske politikere på temaet. I september 2014 la OECD
frem sine første retningslinjer i et internasjonalt prosjekt støttet av G20 og de fleste EUog OECD-land. OECDs BEPSs prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) skal bekjempe de
multinasjonale selskapenes overskuddsflytting og uthuling av skattefundamentet.
IMF lanserte før sommeren en rapport som viser at internasjonale selskaper har klart å presse
inntektsskatten ned mot null. Det har ført til at land taper opp mot 15 prosent i skatteinntekter.
PWYP Norge sendte inn kommentarer til IMF i høringsprosessen om den negative effekten
et lands skattesystem kan ha på et annet land.
Sommeren 2014 ble Transocean frikjent på alle tiltalepunkter i norgeshistoriens største
skattesak. De var tiltalt for å ha unndratt syv millioner fra norsk beskatning. Økokrim har anket
deler av dommen. I desember la Scheel-utvalget frem sine forslag til selskapsbeskatning i
lys av den internasjonale utviklingen, og rett før seminaret ble arrangert ble ”Luxembourgleaks” dekket bredt i media. Journalister hadde fått tilgang til dokumenter som viste at store
selskaper har investert i skatteparadiset Luxembourg og på den måten unngått skatt.
I januar 2014 trådte loven om land-for-land rapportering i kraft, som er et viktig steg i
riktig retning. Vi er samtidig veldig nære en enda bedre lov, nemlig utvidet land-for-land
rapportering. 15 av 18 elementer er allerede på plass. Finansministeren har annonsert at hun
foreløpig opprettholder svakhetene i land-for-land rapportering, og er ikke villig til å åpne
forskriften til å gjelde at selskaper må vise sin fulle profitt per land.
Så hva kan så politikerne gjøre her hjemme nå? Hvordan kan vi bekjempe hemmelighold med
politikk? Før sommeren stemte Stortinget mot forslaget om den utvidede land-for–land
rapporteringen under gjennomgangen av det reviderte statsbudsjettet.
I del 1 av seminaret holdt generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, nestleder i OECDs
skatteadministrasjon, Grace Perez Navarro og skattedirektør Hans Christian Holte innlegg.

Skatt er nøkkelen
til utvikling.
Grace Perez Navarro, OECD

Multinasjonale
selskapers skatte
planlegging er
veldig aggressiv,
men det finnes lys i
tunnelen.
Hans Christian Holte, skattedirektør.

I

TRACE-deltaker Fatima Mimbire fra
Mosambik stilte spørsmål til panelet

18

”Skatteunngåelsesindustrien. Hvordan kan vi bekjempe
hemmelighold med politikk?” – 21. november.

Publish What You Pay Norge

Et av panelene under seminaret på
Makerere Universitet i Uganda.

Hans Christian Holte

Mona Thowsen

Grace Perez Navarro

Publish What You Pay Norge
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”Break the corruption chain” – 9. desember

Vi må stoppe dem
som flytter profitt.
Utvidet land-forland rapportering er det beste
virkemiddelet for
land som mottar
bistand til å ta opp
kampen mot
regimene.
Truls Wickholm (Ap)

Regjeringen må
skynde seg raskt,
hvis de skal henge
med på alt som
skjer internasjonalt. Norge må gå
foran som et godt
eksempel.

Det ble en god debatt mellom politikerne om utvidet land-for-land rapportering på Litteraturhuset 21. november.

9. desember arrangerte vi et seminar på Litteraturhuset sammen med UNDP Oslo Governance
Center i forbindelse med verdens antikorrupsjonsdag. Bekjempelse av korrupsjon og
skatteunndragelse er en global bekymring. Enorme kapitalstrømmer ender ofte ikke opp
der de skal. Dette påvirker både rike og fattige land, men fattige land er hardest berørt. Vi må
ha en nødvendig debatt om hvordan vi kan bryte kjeden av korrupsjon og skatteunndragelse
for å sikre investeringer i utdanning, helse, institusjoner og alle de elementene som kan skape
stabil, demokratisk og bærekraftig utvikling. Mangel på åpenhet bidrar til en nedadgående
spiral med ulikhet, ustabilitet, fattigdom, konflikt, og er en dominerende faktor for svake land
mot statlig svikt. Seminaret ble innledet av Gert Danielsen fra UNDP Norge. I panelet satt
generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, direktør for FOKUS, Gro Lindstad, Jamshed
Kazi, konstituert direktør UNDP Oslo Governance Center og Gonzalo Ale Pezo fra Peru som
er student ved universitetet i Ås. Aranzazu Guillán Montero fra U4 Anti Corruption Resource
Center ledet debatten.

Under del 2 var det politisk debatt mellom statssekretær i Finansdepartementet Paal
Bjørnestad (Frp), medlem i Finanskomiteen Truls Wickholm (Ap), Heidi Nordby Lunde (Høyre),
og politisk rådgiver i SV, Unni Borge. Debatten ble ledet av den erfarne debattlederen og
politiske journalisten Aslak Bonde. Styreleder i PWYP Norge, Frian Aarsnes satte rammene
for debatten med en introduksjon om land-for-land rapportering.
Vi hadde også en del 3 som hadde fokus på hvilke konsekvenser skatteunngåelsesindustrien
har i Latin-Amerika. Benedicte Bull og Mariel Christina Aguilar Støen fra Senter for Miljø og
Utvikling (SUM) holdt innlegg. Deretter stilte Bull og Støen spørsmål til fire av våre TRACEdeltakere. Andres Hernandes fra Colombia, Juan Herrera fra Ecuador, Lourdes Molina fra
Guatemala og Rosemary Quispe fra Bolivia fortalte om hvilke utfordringer de har med
utvinningsindustrien i sine land.
Omkring 150 personer deltok på seminaret og det var stort engasjement i salen. Seminaret
skapte mye trafikk på twitter under #policynotsecrecy og #skattehøsten. Seminaret fikk
mediedekning i Aftenposten og Finansavisen.

9. desember arrangerte vi seminar på Litteraturhuset i forbindelse med verdens antikorrupsjonsdag.

Unni Borge (SV)

TRACE-deltakerne forteller om konsekvenser i sine land.
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Informasjonsarbeid
Kronikker
Å delta aktivt i samfunnsdebatten er en viktig målsetting for PWYP Norge. Vi har fått
oppmerksomhet for våre viktigste saker gjennom tre kronikker og flere medieoppslag
gjennom 2014. Vi har også lyktes med å få stemmer fra Sør til orde i norske medier. En av
våre viktigste kanaler for å nå ut til et bredt publikum, og for å skape og delta i debatt om
viktige politiske prioriteringer, er å få meningsytringer på trykk.

DAGENS UTVALGTE

«Vi mener det ikke
er grunn til å droppe
et økonomisk og sivilsamfunnsbasert
press mot Israel fordi
det er et demokrati»

• debattredaktør Johannes Morken
• epost: debatt@vl.no, telefon: 22 310 394
• post: Vårt Land, pb.1180, sentrum, 0107 Oslo
• verdidebatt.no

verdidebatt

Fredrik Glad-Gjernes og
Adelheid Firing Hvambsal,
KFUK/KFUM

Skatteunndragelser koster liv
Nå må norske selskaper gå foran som trendsettere for finansiell åpenhet - for skatteflukt koster liv.

Skatteflukt
Fra og med 1. januar trådte nye
regler om land-for-land rapportering i kraft i Norge. Reglene
vil føre til at norske selskap i utvinnings- og skogdriftsindustrien vil måtte rapportere noen sentrale regnskapstall, som
investeringer, salgsinntekter
og utbetalinger til andre lands
myndigheter.

Krever åpenhet. Vi representerer sivilsamfunnet i fem afrikanske land, alle rike på naturressurser. Vi krever åpenhet om
selskapers aktivitet i hjemlandene
våre. Denne informasjonen er
livsviktig. I 2007 mistet Tanzania alene 660 millioner dollar i
kapitalflukt. Til sammenligning
brukte landet bare rundt 500
millioner dollar på helsesektorenret dette året. Hadde landet
vært i stand å bruke mer penger
på helse, så kunne flere kvinneliv ha blitt spart, for daglig dør
kvinner i barsel i Tanzania.
Illegale pengestrømmer er
et problem for hele kontinentet vårt. Verdien av den ulovlige kapitalflukten fra Afrika er
ti ganger høyere enn verdien av
den samlede utviklingshjelpen.
Pengene som forsvinner, kunne ha blitt brukt av afrikanske
myndigheter til å fremme utvikling, kjempe mot sult, sykdom
og fattigdom.

«...vårt håp er at
andre land følger
Norges eksempel
og implementerer
en sterk land-forland rapportering...»
Du lurer kanskje på hvilke rolle en norsk lov spiller i denne
sammenhengen? De nye norske
reglene om land-for-land rapportering har tre fordeler:
■ De vil gjøre det lettere for
oss i sivilsamfunnet å få innsyn i finansiell informasjon fra
norske selskaper som opererer i
hjemlandene våre. Vi kan lettere
side

24 –

I 2014 har det vært viktig for PWYP Norge å legge press på politikerne for å få innført utvidet
land-for-land rapportering. Som en av de norske organisasjonene som har jobbet lengst og
tettest med temaet og lovforslaget, sitter vi på innsikt og kunnskap som få andre har tilgang
til. Derfor er det viktig for oss å nå ut til allmennheten med disse opplysningene. Avisen Dagens
Næringsliv har en leserskare som er spesielt opptatt av temaene vi jobber med. Derfor har
vi hatt fokus på å få kronikkene på trykk i denne riksdekkende avisen.

Mujuma Issa (nærmest) og Nuru Muhamed var heldige og kom friske ut av svangerskapet. Det er ikke tilfellet for mange andre kvinner i Tanzania. – Hadde Tanzania brukt mer penger på helsesektoren, kunne flere liv blitt spart. Daglig dør kvinner i barsel i Tanzania,
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix
skriver blant andre Sarah Shija fra Tanzania.
bedømme hva våre ikke-fornybare ressurser er verdt, og være
i stand til å vurdere om vi får tilstrekkelig betalt for ressursene
gjennom skatter og avgifter. Regler for land-for vil gjøre at vi i
kan sammenligne data fra forskjellige land, slik at vi kan se
hva våre naboland sitter igjen
med fra sine ikke-fornybare ressurser. Vi kan dessuten holde våre myndigheter ansvarlige for
hva de bruker penger på.
■ Finansiell informasjon vil
kunne stille myndighetene våre i en sterkere forhandlingssituasjon. Forhandlinger mellom
multinasjonale selskaper og nasjonale myndigheter er ofte preget av asymmetrisk informasjon,
der selskapene har den sterkeste
posisjonen. Regler for land-forland rapportering kan sørge for
et mer balansert informasjonsflyt, der myndighetene ikke blir
tvunget til å gi selskaper fordeler

som skattefritak for å tiltrekke
seg utenlandske investeringer.
■ Krav til åpenhet er også en
fordel for norske selskaper. De
får mer kredibilitet og tillit i
markedene, og kan bli foretrukket når afrikanske myndigheter
velger ut samarbeidspartnere til
å hente ut naturressurser som
olje og gass.

Oljelobbyen. Likevel møter
disse kravene motstand fra oljeselskapene. Den mektige oljelobbyen American Petroleum
Institute (API), som Statoil er
medlem i, har klart å midlertidig stanse en lignende lov om
finansiell åpenhet i USA. Mange olje- og gasselskaper dytter
foran seg den frivillige rapporteringsstandarden Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) som et alternativ til bindende nasjonale og overnasjonale lover. EITI er basert på et

trepartsamarbeid mellom stat,
selskaper og sivilsamfunn. Dette
er en god standard, men den har
sine begrensinger.

Forplikter. For det første er
standarden basert på frivillighet og har ingen sanksjonsmuligheter, slik at verken stat eller selskaper er forpliktet til å
følge standarden. For det andre
krever denne standarden bare
rapportering av hva selskaper
betaler til myndighetene. Det
er dermed umulig for oss i sivilsamfunnet å vite verdien av
naturressursene som selskapene
henter ut. Da blir det vanskelig å
kunne bedømme om selskapenes
skattebidrag faktisk er tilfredsstillende.
Derfor trenger afrikanske land
en sterk lov om land-for-land
rapportering, en lov som forplikter, ikke gir unntak eller bare gir bruddstykker av selskape-

nes samfunnsbidrag. Vårt håp
er at andre land følger Norges
eksempel og implementerer en
sterk land-for-land rapportering, slik at vestlige multinasjonale selskap blir tvunget til å vise
hva de tjener på våre ressurser
og hva de betaler tilbake i skatt.
Skatteflukt skader alle land,
men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør. Vi
er en generasjon unge afrikanere
som har en drøm for Afrika; en
drøm om et rikt og selvstendig
kontinent.
Emmanuel Eduah Offoh, Ghana
Irene Ssekyana, Uganda
Ercillo Zimba, Mosambik
Lourino Chiconela, Mosambik
Abena Afari,Ghana
Sarah Shija, Tanzania
Grace Kalambo, Tanzania
Richard Ruati, Sør-Sudan
Upendo Peneza, Tanzania
Winnie Ngabriirwe, Uganda
Maria Lavik, Norway
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andeler med rabatt, men ikke Norge,
Giske (Ap).

Regjeringen trenger kun å tette tre hull for at
loven mot korrupsjon og skatteflukt kan virke, skriver
Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You
Pay (PWYP) Norge.

milliard

STRANDET AVTALE.
Hadde vi funnet en pris og et
bytteforhold mellom selskapene som reﬂekterte
Cermaqs verdi, hadde det
blitt avtale, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Ole Morten Melgård
Q

Kronikken ”Skatteunndragelse koster liv” sto på trykk i Vårt Land 19. mars. Kronikken er signert
flere av PWYP Norges TRACE-deltakere 2013-2014. Kronikkforfatterne representerer fem
afrikanske land som alle rammes av skatteflukt. Deres oppfordring går til norske selskaper
om at de skal gå foran som trendsettere for finansiell åpenhet. Alle de fem afrikanske landene
er rike på naturressurser, og i kronikken krever de større åpenhet om selskapers aktivitet i
hjemlandene. Den norske loven om land-for-land rapportering har positiv virkning også på
land i Afrika. Kronikken er signert Emmanuel Eduah Offoh (Ghana), Irene Ssekyana (Uganda),
Ercillo Zimba (Mosambik), Lourino Choconela (Mosambik), Abena Afari (Ghana), Sara Shija
(Tanzania), Grace Kalambo (Tanzania), Richard Ruati (Sør-Sudan), Upendo Peneza (Tanzania),
Winnie Ngabriirwe (Uganda) og Maria Lavik (Norge.)

Vil Høyre og Frp
hindre skatteflukt?
INNLEGG
Skatt

R

industrieiere i Norge, og særlig
når aktiviteten er basert på
norske naturressurser, er utflytting av arbeidsplasser lite sannsynlig. Tror Dagens Næringsliv
at en utenlandsk eier av
Cermaq vil levere inn
oppdrettskonsesjonene og
flytte aktivitetene ut av Norge?
Derimot finnes det andre
gode argumenter for et fortsatt
statlig eierskap: Sikring av
hovedkontorfunksjon i Norge,
et langsiktig eierperspektiv,
kapital til viktige omstruktureringer (som da Hydro kjøpte
Vale) og satsing i Norge på forskning og utvikling i en av våre
viktigste fremtidsnæringer.
Derfor hadde det vært en god
løsning om Cermaq ble
livsfolk tror det er sant. Når
regjeringen først brenner noen
hundre millioner kroner i
meglerhonorarer i forbindelse
med børsnoteringen av Entra,
bør den derfor også av sette av
noen millioner til tiltak egnet
til å øke kunnskap og redusere
fordommer knyttet til aksjesparing. Ellers er jeg redd at

sammenslått med en av de
andre store norske aktørene,
med et fortsatt statlig deleierskap stort nok til å sikre en
norsk forankring. Det er fortsatt mulig å finne en slik
løsning, også med Marine
Harvest. Men i så fall må prisen
reflektere Cermaqs verdi. Hvis
ikke, finnes det en annen
løsning som imøtekommer
Dagens Næringslivs bekymring
på en god måte. Staten kan la
være å selge Cermaq, og ivareta
verdien av eierskapet ved fortsatt å nyte godt av verdiskapingen og lønnsomheten i
selskapet.
Trond Giske, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Q

incentiver som bonusaksjer
stort sett bare kommer de til
gode som allerede sparer i
aksjer. Greit nok det, men enda
viktigere må det være å få flere
til å få øynene opp for denne
spareformen.
Bernt Bangstad, styreleder
Aksjonærforeningen

Q

egjeringen vil hindre
skatteflukt, leser vi i
Dagens Næringsliv 10.
september 2014. Det høres bra
ut, men frem til nå har Regjeringen og Finansdepartementet
i realiteten blokkert det
viktigste tiltaket som kan
hindre skatteflukt, nemlig
utvidet land-for-land rapportering.
Rett før sommerferien la
Finansdepartementet frem
forskriften til lovtiltaket mot
korrupsjon og skatteflukt;
utvidet land-for-land rapportering. Finansdepartementet var
da godt orientert om tre åpenbare hull i lovverket som gjør
det enkelt for selskaper å
unngå skatt. De valgte likevel å
opprettholde svakhetene.
Status i Norge i dag er at
Publish What You Pay Norge
har fått gjennomslag for 15 av
18 elementer i forslaget om
«utvidet» land-for-land rapportering. Regjeringen trenger kun
å tette tre hull for at loven mot
korrupsjon og skatteflukt kan
virke:
Q Hvorfor skal rapporteringen
skjule kostnadene?
Dersom et selskap hadde
rapportert kostnadsbildet i en
utvidet land-for-land rapportering, som PWYP Norge foreslår,
kunne samfunnet fått innsikt i
både inntekt, kostnad, overskudd og skatt. Da er det mulig
å se hvordan inntekter og skatt
står sammenlignet med investeringer og kostnader. Fordi
Finansdepartementet i
forskriften kun krevde at
«varer og tjenester» skal
rapporteres, er det umulig å
sette inntekter og skatt opp
mot investeringer og kostnader.
For å hindre korrupsjon og
skatteflukt bør derfor «kostnader» tas inn i rapporteringen.
Q Hvorfor skal rapporteringen
frakobles årsregnskapet?
Finansdepartementet har
omskrevet forskriften og ber
kun om «konsolidering.» Men
det mest logiske er å hente
finansiell informasjon fra et
selskaps reviderte årsregnskap.
Ordvalget i forskriften kan se
tilforlatelig ut, men det har
enorme konsekvenser for
hvilke tall offentligheten vil
kunne se. Dette er ikke bare
underlig, men totalt uhensikts-

TILTAK. Er det ok at oljeselskaper overfører ikke-beskyttede midler ut
av ressursrike, men fattige land i sør, mens det ikke er ok at Google overfører ikke-beskyttede midler ut av Norge? skriver artikkelforfatteren.
Foto: Tony Avelar, Bloomberg

hindre skatteflukt.
DN skrev nylig at Google kun
betalte 740.000 kroner i skatt
til Norge ifjor. Dette var basert
på et reklamesalg på 1,5 milliarder kroner. Det er en av grunnene til at Finansdepartementet ønsker «tiltak». Men
stopp litt: Er det ok at oljeselskaper overfører ikke-beskyttede midler ut av ressursrike,
men fattige land i sør, mens det
ikke er ok at Google overfører
ikke-beskyttede midler ut av
Norge?
Regjeringen må ikke være
redd for å stille krav til oljeselskaper som får tilgang til fellesskapets naturressurser.
Høyre skriver i sitt partiprogram at vi må stille krav om
demokratiutvikling, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse
til utviklingsland. Men hva når
borgere i utviklingsland ber
Norge om å stille krav om
åpenhet til selskaper, slik at de
kan unngå å tappes av multinasjonale selskaper og autoritære
regimer? Mangel på slike krav
hindrer godt styresett, demokratiutvikling og bremser
arbeidet mot skatteflukt.
Derfor er det viktige med
globale skritt i riktig retning og
at OECD har lagt frem syv
tiltak for å hindre skatteflukt.
Dessverre ses de samme svakhetene i tiltakene fra OECD.
Det positive er at OECD bare er
halvveis i sitt arbeid. Det betyr
at Finansdepartementet og
Regjeringen kan tette hullene
og påvirke OECD til å gjøre det
samme, hvis de vil hindre skatteflukt.

ARTIKKELFORFATTEREN.
Mona Thowsen,
generalsekretær i Publisdh
What You Pay
(PWYP) Norge.

messig; det vil gjøre det
tilnærmet umulig å kontrollere
tallene som selskapene oppgir.
Vi foreslår at selskapene
splitter årsregnskapet ned på
land. Dette kan gjøres i noter
til regnskapet. Da vil kun reelle
regnskapstall komme på
bordet.
Q Hvorfor skal rapporteringen
kun gjelde land hvor det fysisk
foregår uttak av naturressurser?
Finansdepartementet
omtaler skatteparadisene som
«støttefunksjoner». Selskaper
kan nå la være å rapportere det
de har registrert i skatteparadiser. Skatteparadisene er ikke
«støttefunksjoner», men
«hovedfunksjoner» i å tilby
tjenester som kan tilrettelegge
for korrupsjon og skatteflukt.
PWYP Norge har vist at utvinningsindustrien er storforbruker av finansielle instrumenter som kan bli misbrukt
til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt. Skatteparadisene er også et hvitvaskingsmaskineri som bidrar til
skatteflukt fra ressursrike, men
fattige land.
Departementet gir åpning for
«andre unntak», uten noen
grenser i forskriften. Det betyr i
praksis at det gis åpning for at
et hvilket som helst unntak kan
komme på et hvilket som helst
tidspunkt. USA og EU gir ikke
unntak. Norge går nå på tvers
av det internasjonale arbeidet
som skal gi økt åpenhet. Norge
bør tette hullet for å ikke skade
internasjonalt arbeid for å

Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You Pay
Norge. PWYP Norge er del i et
internasjonalt nettverk og
arbeider med innspill til norske
og internasjonale tiltak mot
korrupsjon og skatteflukt

Q
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Kronikk –
globalt

Børge
Brende

Espen
Barth Eide

Janne H.
Matlary

Erik
Solheim

Ulf
Sverdrup

Asle
Toje

Finansiell åpenhet
Hvorfor godtar vi så mye hemmelighold når det gjelder
pengestrømmene i verden?

P

å alle andre områder
forventer folk bare
mer og mer åpenhet.
Det kreves fullt
innsyn i politikeres
tekstmeldinger og
private samtaler. Da det kom
frem at den amerikanske
etterretningsorganisasjonen CIA
spionerte på Angela Merkel og
andre ble det full skandale. Da
bør det og kreves full åpenhet
rundt pengestrømmene i verden.
Skjulte pengestrømmer fra
korrupsjon, kriminalitet og
skatteunndragelse er et enormt
problem. Så mye som en
fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt, verdier for mer
en 130.000 milliarder kroner
eller 25 oljefond, er gjemt unna i
skatteparadiser. Et nettverk av
banker, stråmenn og finansfolk
finansierer borgerkriger. Den
brutale terrorbanden ISIL selger
store mengder olje og tiltrekker
seg millioninvesteringer fra
krigsentreprenører. Menneskesmuglere, narkobaroner og
korrupte diktatorer hvitvasker
penger for å kjøpe herskapshus i
nabolaget til fotballklubben
Chelsea i London.
Ulovlige pengestrømmer
hindrer utvikling og fattigdomsbekjempelse. Mer penger
forsvinner ut av Afrika hvert år
enn det som kommer inn fra
bistand og private investeringer
tilsammen. Mer penger forsvinner fra India hvert år enn det som
brukes på utdannelse. Svarte
penger tilsvarende hele Indias
bruttonasjonalprodukt er gjemt
unna i utenlandske banker.
Vi må ha mer åpenhet rundt
eierskap og pengestrømmer. Det
er helt ufattelig at vi etter 25 år
med etterforskning ikke har klart
å identifisere hvem som faktisk
eide Scandinavian Star, og
dermed er ansvarlig for tragedien
som tok livet av 159 mennesker.
Det er ubegripelig at Google kan
komme unna med at den
halvannen milliarden de tjente på
reklamesalg i Norge skal beskattes i Irland. Selskaper som knapt
betaler skatt i Norge eller
Storbritannia gjør det ihvertfall
ikke i Burundi eller Nepal.
I OECD jobber vi mye med å
samkjøre medlemslandenes
skattesystemer for å fremme
gode pengestrømmer og stoppe
de dårlige. Det er ingen tvil om at
mer åpenhet er nødvendig.
Selskaper bør ha ett tall på hvor
mye de tjener i hvert land. Ikke

Full åpenhet vil
kvele ulovlige
pengestrømmer
fra korrupsjon,
kriminalitet og
skatte–
unndragelse.

Norge spiller en helt sentral rolle i Sør-Sudan hvor oljerikdommen nå sløses bort på krig og ødeleggelser istedenfor å finansiere utvikling, skriver
artikkelforfatter Erik Solheim. Bildet er fra utenriksminister Børge Brendes (H) besøk i Sør-Sudan tidligere i år. Foto: Rune Thomas Ege /NTB Scanpix

Globalt
Erik Solheim

et tall for regnskapsføreren, et
annet for investorene og et
tredje for offentligheten. Det bør
være åpenhet rundt alle
kostnadene slik at vi kan trekke
utgiftene fra inntektene og
identifisere skatteunndragelser
eller utbetalinger knyttet til
korrupsjon. Det bør kreves
åpenhet rundt virksomheten i
alle land, også i skatteparadiser.
Det gir ingen mening å kreve
åpenhet rundt de 50 millionene
et oljeselskap påstår de tjente på
Afrikas vestkyst, dersom de på
mystisk vis også tjente 200
millioner i et skatteparadis i
Kariben. De fleste er enige i det.
Norge har lenge vært en
pådriver for åpenhet og bedre
lover for å stoppe uredelige
pengestrømmer. Regjeringen har
sagt at de skal sette inn støtet mot
skatteflukt og utenriksminister
Børge Brende deltok på toppmøtet om ulovlige pengestrømmer
under Verdensbankens vårmøte.
Det viktigste man gjør er å få på
plass et solid lovverk som
fremmer åpenhet. Da må unntak
fjernes og hull tettes.
Heldigvis skjer det også mye

internasjonalt. Den konservative
regjeringen i Storbritannia har
vært en pådriver i EU etter at det
kom frem at Starbucks og andre
amerikanske selskaper nesten
ikke betalte noe skatt i landet.
USA og Kina jobber sammen i
G20-forumet for å slå ned på
skatteunndragelse. Tidligere
president i Sør-Afrika Thabo
Mbeki leder en koalisjon for å
samordne nasjonale tiltak i
Afrika. De krever at rike land gir
innsyn til bankene sine og slår
ned på finansforbrytere i Europa
og Amerika hvor pengene oftest
ender opp.
Norge har unik kompetanse på
forvaltning av naturressurser og
kan bidra internasjonalt. Norge
var med å dra i gang det verdensomspennende EITI- initiativet
om åpenhet i pengestrømmer fra
olje- og gruvevirksomhet. Olje for
Utvikling har bidratt til at
Mosambik og Ghana får mest
mulig penger til fattigdomsbekjempelse ut av oljeressursene
sine. Norge spiller en helt sentral
rolle i Sør-Sudan hvor oljerikdommen nå sløses bort på krig og
ødeleggelser istedenfor å

finansiere utvikling. Norge kan
samle Sør-Sudans utviklingspartnere, inkludert Kina, USA
og Etiopia, for å kreve full
åpenhet i oljepengestrømmen.
Det kan kun bli fred i Sør-Sudan
dersom de stridene partene kan
se at oljepenger ikke brukes til å
kjøpe våpen til fienden.
Full åpenhet vil kvele
ulovlige pengestrømmer fra
korrupsjon, kriminalitet og
skatteunndragelse. Åpenhet vil
bidra til fred, fattigdomsbekjempelse og utvikling. For å
kreve full åpenhet i resten av
verden må vi begynne med oss
selv. Hvis ikke vi leder an,
hvem skal gjøre det da?
ErikSolheim, leder i OECDs
utviklingskomité.
l Kronikken er skrevet i
anledning et seminar om
skatteunngåelse og åpenhetsloven førstkommende fredag i
Oslo. Arrangør er Publish What
You Pay Norge.
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Kronikken ”Oljefondet må kreve åpenhet” sto på trykk i Dagens Næringsliv 28. januar, og kom
med oppfordringer til Oljefondet som kan sikre avkastning og redusere risiko og konflikt.
Kronikken ble skrevet rett etter at Finansdepartementet hadde avsluttet høringen om
strategien for ansvarlig investeringspraksis. PWYP Norge vil at Oljefondet skal trekke seg
ut av selskaper som ikke møter Oljefondets investeringskriterier.

Kronikken ”Vil Høyre og Frp hindre skatteflukt?” sto på trykk i Dagens Næringsliv 24.
september. Denne kronikken er en direkte oppfordring til regjeringen om å innføre utvidet
land-for-land rapportering. Regjeringen har selv uttalt at de ønsker å hindre skatteflukt,
men PWYP Norge mener at de har blokkert det viktigste tiltaket; nemlig utvidet land-forland rapportering. PWYP Norge viser gjennom denne kronikken hvor nærme vi er en lov som
kan virke etter hensikten, og at kun tre elementer gjenstår. 15 av 18 elementer er allerede
på plass. Regjeringen må ikke være redd for å stille krav til oljeselskaper som får tilgang
til felleskapets naturressurser. Kronikken setter også fokus på de syv tiltakene som OECD
nettopp hadde lagt fram for å hindre skatteflukt. PWYP Norge ser dessverre at de samme
svakhetene finnes i OECD sitt forslag, og oppfordrer Regjeringen til å tette hullene og be
OECD om å gjøre det samme.
Erik Solheims kronikk ”Ja til finansiell åpenhet” sto på trykk i Dagens Næringsliv 19.
november. Den ble skrevet i samarbeid med PWYP Norge og trykket i anledning vårt seminar
”Skatteunngåelsesindustrien” på Litteraturhuset 21. november. Erik Solheim er leder i OECDs
utviklingskomité og spør i kronikken hvorfor vi godtar så mye hemmelighold når det gjelder
pengestrømmer i verden. Ulovlige pengestrømmer hindrer utvikling og fattigdomsbekjempelse.
Solheim oppfordrer Norge til å lede an i kampen mot korrupsjon og kapitalflukt, og skriver at full
åpenhet vil kvele ulovlige pengestrømmer fra korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelse.

Publish What You Pay Norge

Oppmerksomhet i media
I 2014 har PWYP Norge fått en rekke oppslag i media. Vi har lyktes med å få stemmer fra Sør
til orde som er en viktig målsetting for oss. TRACE-deltakerne er kunnskapsrike og informerte
i sin rolle som sivilsamfunnsaktivister. De innehar viktig ekspertkunnskap fra sine land og
representerer en stemme som ikke så ofte blir hørt i Norge. I tillegg har PWYP Norge blitt
brukt som ekspertkilde i ulike saker. Noe som også er viktig for at vi skal få gjennomslag for
våre viktigste saker.
Journaliststipend
I 2013 mottok frilansjournalist Kenneth Lia Solberg PWYP Norges journaliststipend.
Stipendet ”Follow the money” skal støtte journalistikk som synliggjør sammenhengen mellom
kapitalflukt og utvikling. Solberg mottok 50.000 kr og reiste til Tanzania for å granske
konsekvensene til verdens største gullutvinner; Barrick Gold. Han ønsket å se på arbeidsforhold,
miljøkonsekvenser og økonomiske forhold. Han samarbeidet med journalister i Tanzania
under oppholdet. Saken fikk en litt annen vinkling enn han først hadde tenkt da han kom ned
dit og fant ut at veldig mange av arbeiderne ved gruven blir drept. ”Dødens gullgruve” sto
på trykk i Dagsavisen 2. juni og beskriver hvordan drapene hoper seg opp rundt gullgruven
North Mara. Politiet som samarbeider tett med gruveledelsen anklages for å stå bak de fleste
dødsfallene. En lengre versjon av saken ble publisert på PWYP Norges nettsider.
PWYP Norge som ekspertkilde
Nyhetsartikkelen ”Tror ikke google vil få mer i skatt” sto på trykk over to sider i Dagens
Næringsliv 25. september 2014. Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, blir intervjuet
om OECDs nye skatteforslag. ”For sent, for kort, for lite. OECDs nye skatteforslag vil ikke
hindre de multinasjonale selskapenes skatteslalåm”, mener Mona Thowsen, ekspert på
oljeselskapenes skatteflukt. Denne saken ble sitert i flere andre medier, som Aftenposten,
Finansavisen og Nettavisen.
I forbindelse med vårt seminar på Litteraturhuset 21. november fikk vi oppslag i Finansavisen 22.
november: ”Håper på skattedebatt”, og Aftenposten 23. november: ”Kjemper mot næringslivets
harryhandel”. I disse artiklene ble Hans Christian Holte og Grace Perez Navarro som var våre
to hovedforelesere intervjuet.
Nyhetsartikkelen ”Sender norske bistandspenger til skatteparadis” ble publisert i Aftenposten
1. desember. Saken handler om Norfund, et statseid selskap som investerer penger fra
statsbudsjettet i fattige land. En ny rapport viser at mange av Norfunds investeringer går
gjennom skatteparadiser. Denne saken omtalte PWYP Norge på våre egne nettsider uken
før. Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, ble intervjuet av Aftenposten og brukt
som ekspertkilde om skatteparadiser. Thowsen uttaler at det ikke finnes samsvar mellom
mål og praksis i Norfund, og at de legitimerer innholdet ved å investere i skatteparadiser.
Et russisk magasin publiserte artikkelen ”Publiser dine inntekter”. Artikkelen er basert
på en presentasjon generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, gjorde på seminaret
”Law, Politics, Economy and Mass Media” på Moscow School of Civic Education i juli 2014. I
artikkelen deler Thowsen erfaringer med, og perspektiver på hemmelighold i olje-, gass- og
gruveindustrien. Artikkelen er publisert i en del av magasinet som heter “Erfaringer fra andre
land”.

Publish What You Pay Norge
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Faksimiler av Eden Garcias
oppslag i Reporte Energia

Faksimile fra
desemberutgaven av
Advokatbladet

Stemmer fra Sør
21 deltakere fra fire land i Latin-Amerika deltok på Modul 1 av PWYP Norges TRACE-program i
november. 21 deltakere med ulik bakgrunn og ulike historier. Historier som vi ønsket å fremme i
media. Vi jobbet spesifikt med å ta kontakt med ulike medier, og tipset redaksjoner om deltakerne
og deres historier.
Yolanda Iza fra Ecuador ble intervjuet av Universitas og Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Hun tilhører urfolksgruppen Pueblo Panzaleo, og er opptatt
av å beskytte naturen i Ecuador og samtidig la de ulike urfolksgruppene i landet få beholde og
videreføre sine tradisjoner. Hun er journalistikkstudent ved urfolksuniversitetet Pluversidad
Amawtay Wasi. I Universitas artikkel ”Teknologi truer tradisjon i Ecuador” som ble publisert
26. november fokuseres det på utfordringer ved urfolksuniversitet. Blogginnlegget ”Hvordan
tror du oljeutvinning og gruvedrift kan være positivt for oss?” ble publisert på SAIH-bloggen
27. november. Her forteller også Yolanda om hvordan hun skal bruke kunnskapen fra TRACEprogrammet når hun kommer hjem til Ecuador.
I desemberutgaven av Bistandsaktuelt var det en stor serie med tittelen ”Rettighetens forsvarere”
om menneskerettighetsaktivister fra hele verden. TRACE-deltaker Pablo Rojas Paredes fra Bolivia
forteller om sitt arbeid for å stoppe regjeringens planer om å bygge vei gjennom nasjonalparken
TIPNIS i artikkelen ”Kjemper mot riksveien”.
”Lærer om åpenhet i Norge” sto på trykk over to sider i desemberutgaven av Advokatbladet.
TRACE-deltakerne Juan Gabriel Auz og Mauricio Alarcón Salvador er begge advokater og jobber
for hver sin menneskerettsorganisasjon. De forteller om hvordan de har blitt forfulgt og truet
på livet i sitt arbeid med å forsvare urfolks rettigheter i hjemlandet Ecuador.

”Korrupsjon er et sosialt problem, og bare via utdanning kan vi endre dette. Vi arrangerer seminarer
og skaper møteplasser der man kan snakke om korrupsjon. Det er ikke så mange steder du kan
være åpen om dette uten å risikere å bli saksøkt.” Mauricio Salvador til Advokatbladet.
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Juan Auz skrev også et innlegg på menneskerettighets-bloggen med tittelen ”Det er best å spørre
først: Sarayaku og urfolks rettigheter i Ecuador”. Her forteller Juan Auz om hvordan et oljeselskap
fra Argentina har gått frem for å utvinne olje på territoriet til Sarayaku folket, et urfolk i Ecuador.
I tillegg til medieoppslag her hjemme har deltakerne fått flere saker på trykk i hjemlandet. Eden
Garcia fra Bolivia er journalist i magasinet Reporte Energia som skriver om utvinningsindustrien.
Han intervjuet Statoil da han var i Norge. Han skrev en artikkel på seks sider om norgesoppholdet
og brukte mye av kunnskapen fra TRACE-programmet. Også journalistene Rolando Carvajal fra
Bolivia og Marvin Del Cid fra Guatemala har skrevet flere artikler hvor PWYP Norge er omtalt.
I tillegg har flere andre deltakere publisert artikler på sine organisasjoners nettsider og i
nyhetsbrev. Her har deltakerne skrevet om innholdet i TRACE-programmet og hvordan de skal
bruke kunnskapen i sitt arbeid i sine hjemland.
PWYP Norge på nett
PWYP Norge er tilstede på fem digitale kanaler: Facebook, Twitter, YouTube, vårt ukentlige
nyhetsbrev og vår egen nettside pwyp.no. Vi skriver nyhetssaker som vi legger ut på nettsidene
våre. Disse sakene blir samlet opp i et nyhetsbrev som sendes ut omtrent en gang i uken. Det er
rundt 1050 mottakere på nyhetsbrevet vårt. Vi legger ut de fleste sakene på Facebook og Twitter.
På Facebook har vi rundt 700 følgere. I tillegg til å nå ut med våre nyhetssaker, er Facebook en
viktig kanal for å engasjere følgerne. Vi reklamerer for arrangementer, lager events og kommer
med direkte oppfordringer. På twitter har vi litt over 500 følgere. I tillegg til å twitre egne saker,
kommer vi med krav til politikere, viser støtte til andre organisasjoner og engasjerer oss i saker. På
YouTube-kanalen vår legger vi ut egenproduserte filmer fra blant annet våre egne arrangementer.
Disse blir igjen formidlet gjennom de andre kanalene.
I år lagde vi videoportretter av fire av TRACE-deltakerne. En deltaker fra hvert land. I disse
portrettene blir du bedre kjent med deltakerne. De forteller om hvorfor de har søkt på PWYP
Norges TRACE-program, og hvordan de har tenkt til å bruke kunnskapen når de kommer tilbake
til hjemlandet. Vi bruker alle plattformene for å oppnå god synergieffekt, og det gir et godt
grunnlag til å nå ut til et bredt publikum.
Publish What You Pay Norge
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Nøkkeltall 2014
PWYP Norge har aldri mottatt og kommer ikke til å motta finansiering fra olje-, gass- og
gruveselskaper. Det er viktig for PWYP Norges integritet å ikke motta finansiell støtte fra
den sektoren vi arbeider særskilt opp mot.
Inntekter og kostnader
Diagrammet viser hvor inntektene til PWYP Norge kommer fra og hvordan midlene blir brukt.

Kostnader i PWYP Norge i 2014
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Inntekter fra frivillige bidrag fra tilsluttede organisasjoner
Adm. bidrag til prosjekter
Norad, kunnskapsproduksjon
Norad, samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Norad, informasjonsarbeid
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UD, informasjonsarbeid om kunnskapsproduksjon
Andre inntekter
Sum inntekter
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380 457,34
186 191,00
1 278 687,76
2 999 338,10
721 974,14
47 180,03
0
0
5 654 705,10
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1. Inntekter fra de tilsluttede organisasjonene er ekstremt viktig for å sikre en minimumsdrift for kampanjen,
men er ikke i seg selv nok til å sikre selve driften. Inntektene er og frivillige, variable og usikre.
2. Administrasjonsbidraget på 7% til prosjekter fra Norad.
3. Se pkt. 5
4.	 Se pkt. 5
5. Norad er per 2014 vår desidert viktigste finansieringskilde. Vi arbeider kontinuerlig med å finne andre
inntektskilder og har ytterligere gjort det enkelt å støtte oss finansielt gjenonom SMS-løsning som
vi aktivt fremmer.
6. Vi har laget en teaser for problemstillingen og PWYP Norge som vi bruker til å søke flere midler.
Per 2014 er ubrukte midler 337,87 kroner.
7. Ubrukte midler fra 2014 er 59468,44
8. Vi arbeider kontinuerlig med å finne andre inntektskilder. Det er utfordrende. (De fleste virksomheter gir
uttrykk for at de støtter opp om arbeidet vi gjør, men at de ønsker å støtte musikalske talenter, idrettsstjerner
eller barn., noe som er upolitisk og” ufarlig”.

10. Posten består av kontorkostander kr. 70283,96 og andre administrasjonskostnader kr. 71075,37.
Lønnskostnader er fordelt på tilvirkingen av prosjektene.
11. Finansiert med støtte fra Norad
12. Finansiert med støtte fra Norad
13. Finansiert med støtte fra Norad
14.	 Finansiert med støtte fra IndustriEnergi og Fagforbundet
15. Pågående prosjekt finansiert av UD
16. Sum prosjektkostnader. Av totalkostnader er kr. 2 293 716,76 lønnskostnader
(inkludert konsulenthonorarer på prosjekter) og kr. 997 160 i reisekostnader
(inkludert reisekostnader for sivilsamfunn i Sør).
17. Årets ”resultat” tilføres egenkapitalen, som ved utgangen av 2014 utgjorde kr. 449 095,77
18. Egenkapitalen fra 2012 er blant annet vår buffer for en ”høyrisikoperiode” ved å ha tre ansatte i perioden
uten finansiering fra Norad.
19. ”Resultatet”, i den grad en not for profit organisasjon kan snakke om det, utgjør ved utgangen av 2014
kr. 1 344 216,04. Dette anses som en “buffer” for den økonomiske risikoen virksomheten har ifm. sine
forpliktelser for ansatte.
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Frivillige medlemsbidrag til PWYP Norge i 2014

Hva viser diagrammet?

Hvorfor støtter de tilsluttede organisasjonene PWYP Norge?
PWYP Norges merverdi er at vi ivaretar et daglig, fokusert og langsiktig arbeide på et
spesialområde innenfor det sivile samfunnet der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap med erfaringer på et særskilt og spesialisert tema som går på tvers av fagdisipliner i en global kampanje.
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 finnes ingen annen
strategi. Sivilsamfunnet har vært helt nødt til å bygge opp spesialkunnskap. PWYP Norge
arbeider på et særlig område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap med
erfaringer på et særskilt og spesialisert tema.
De tilsluttede organisasjonene har sakte, men sikkert økt siden oppstarten i 2006 og
består i dag av 19 organisasjoner. Organisasjonene er ulike og representerer en stor bredde av norsk sivilsamfunn. Det er blant annet miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, studentorganisasjoner, trosbaserte organisasjoner og fagforeninger. Noen
organisasjoner er store og noen organisasjoner er små. Noen organisasjoner er involvert
i samarbeid med sivilsamfunn i Sør, andre er ikke. Noen organisasjoner er passive støttemedlemmer, mens andre organisasjoner er mer aktivt engasjert i tema. Organisasjonenes
prioriteringer, kampanjer, landsamarbeid, tema, ressurser og kapasitet endrer seg over tid.

		

1) 		 Diagrammet forklarer hvilke prosentvise bidrag vi har fått av tilsluttede organisasjoner, og andre bidrag.
2)		 Medlemsbidragene er basert på et frivillig medlemsbidrag etter en fordelingsnøkkel vedtatt av årsmøtet
2008. Med utgangspunkt i et årsmøtevedtak som Kirkens Nødhjelp koordinerte i 2008 bidrar medlemmene med graderte beløp etter en fordelingsnøkkel som skulle være basert på størrelsen på organisa
sjonene. De som er tilsluttet betaler fra 2500 (de aller minste) til 100 000 (de aller største).
				

Tilsluttede organisasjoner som bidro med økonomisk støtte i 2014
Amnesty International Norge

kr 15 000

Caritas Norge

kr 15 000

Fagforbundet

kr 75 000

Fellesrådet For Afrika
Forum For Utvikling og Miljø
Industri Energi
Kfuk-Kfum Global
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid

kr 2 500
kr 5 000
kr 100 000
kr 5 000
kr 35 000

Plan Norge

kr 5 000

Plataforma Internacional

kr 82 957

Redd Barna

kr 5 000

Regnskogfondet

kr 15 000

De tilsluttede organisasjonenes endringer får også konsekvenser for den økonomiske støtten til PWYP Norge, som også kan endre seg over tid og som derfor er en usikker inntektskilde.

Stiftelse WWF Verdens Naturfond

kr 15 000

Vi er derfor svært takknemlige for alle som har mulighet til å bidra finansielt for å drive et
effektivt arbeid på tema. Selv om frivillige bidrag ikke i seg selv er nok til å sikre hele driften, så er det den viktigste sikkerheten vi har som gir et minimumsgrunnlag for drift. Det er
også et positivt signal at organisasjonene i fellesskap slutter opp omkring arbeidet med
egne midler.

og andre organisasjoner

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

kr 5 000

Sum frivillige innbetalinger fra tilsluttede organisasjoner
kr 380 457

Samtidig setter vi også veldig stor pris på støtten fra dem som ikke har mulighet til å bidra
finansielt, men som gir moralsk støtte til arbeidet.
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Publish What You Pay Norge er den norske delen av det
globale Publish What You Pay-nettverket som består av over
800 organisasjoner fra over 70 land. Vi arbeider for større
finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, slik at ressursrike
land, både fattige og rike, kan få tilgang til egenkapital for
utvikling som fremmer en bærekraftig framtid, demokrati og
menneskerettigheter.
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