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Regjeringen ferdigstiller den norske gjeldsrevisjonen etter mangeårig press fra SLUG
Norge slettet Myanmars gjeld til Norge. Dette utgjorde 3,2 milliarder og ble slettet uten at
bistandsbudsjettet ble belastet
Statsbudsjettet for 2014 åpner for gjeldsslette til Sudan etter den mislykkede
Skipseksportkampanjen
Stortingsmelding (2012–2013) Dele for å skape - Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i
utviklingspolitikken skriver at regjeringen vil ta opp spørsmålet om tilslutning til UNCTADs
retningslinjer for ansvarlig långiving og låntaking med alle kreditorland som deltar i
multilaterale gjeldsoperasjoner
Partiet Venstre skriver for første gang i sitt partiprogram at de mener at et krav om åpenhet i
politiske beslutningsprosesser i utstederlandet må være en forutsetning for at OIjefondet
investerer i statsobligasjoner, etter innspill fra SLUG
Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne skriver i sine partiprogrammer at de vil
underlegge statsobligasjoner retningslinjer for ansvarlig utlån.
I regjeringens politiske plattform under punktet Utviklingspolitikk skrives det at regjeringen
vil ”bidra til gjeldsslette for fattige land gjennom både internasjonale og bilaterale avtaler”
Internasjonal lansering av gjeldsrevisjonen på høynivåmøtene i FN, New York

Ferdigstilte prosjekter






Rapport og seminar:”Has Norway been a responsible lender? A shadow report of the
Norwegian Debt Audit”. Rapporten ble også lansert på FNs høynivåmøte i New York i
september der SLUG var medarrangør og ordstyrer.
Filmvisning og debatt under dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs med
FNs uavhengig ekspert på gjeld og menneskerettigheter Cephas Lumina.
Cephas Lumina møter norske myndigheter og sivilsamfunn og lanserer FNs retningslinjer for
gjeld og menneskerettigheter i Norge.
SLUG arrangerer og innleder på Verdensbankens og IMFs årsmøter i Washington sammen
med The Intergovernmental Group of 24. Formålet for seminaret var å få flere land å slutte
seg til FNs prinsipper for ansvarlige lån og foreta seg gjeldsrevisjoner.

POLITISKE RESULTATER OG PROSESSER
I 2013 har den norske gjeldsrevisjonen stått i sentrum. Høsten 2012 vedtok regjeringen som verdens
første utlånerland å gjennomgå alle utestående utlån til utviklingsland. Første halvdel av 2013 besto
derfor av å gi innspill til prosjektets arbeidsbeskrivelse, og begynne på vårt eget prosjekt: En
skyggerapport som gransker et utvalg lånekontrakter basert på vår tolkning av FNs prinsipper for å
fremme ansvarlig utlån og låneopptak. Den offisielle revisjonen ble lansert august 2013, og
skyggerapporten ble lansert to uker etter. SLUGs rapport viser at Norge fortsatt har utestående lån
som aldri skulle vært gitt, og vi krever derfor at denne gjelda slettes. Les mer om dette under
hovedtema 1: Den norske gjeldsrevisjonen.
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I tillegg til å jobbe for at den norske gjeldsrevisjonen ble så god
som mulig har SLUG også fokusert på å spre informasjon om
revisjonen
internasjonalt.
I
samarbeid
med
Utenriksdepartementet (UD) arrangerte SLUG en internasjonal
lansering av revisjonen under høynivåmøtene i FN i New York, og
på Verdensbanken og IMFs årsmøter i Washington DC. SLUG la
også frem resultatene fra revisjonen og fra vår egen
skyggerapport for EU-parlamentet i Brussel og for
internasjonale kollegaer på strategiseminar i regi av det
internasjonale gjeldsnettverket CADTM. Revisjonen fikk god plass i internasjonale media, med
oppslag i britiske The Guardian, greske Epikaira og Norge fikk også ros fra Bill Gates i Dagens
Næringsliv: ”Senest i sommer publiserte Utenriksdepartementet en banebrytende revisjon av gjelden
som utviklingsland skylder Norge. Denne gjeldsrevisjonen bør inspirere andre långivere til å
revurdere gamle og byrdefulle låneavtaler.”

Daglig leder Gina Ekholt på G24- møte i Washington DC

Parallelt med FN-konferansen for handel og utviklings (UNCTAD) arbeid med Prinsipper for ansvarlig
utlån og långiving (Prinsippene) har FNs Menneskerettighetsråd lansert retningslinjer på gjeld og
menneskerettigheter. Disse retningslinjene har fått skuffende lite oppmerksomhet etter lanseringen
i 2012. Derfor inviterte SLUG FNs uavhengige ekspert på gjeld og menneskerettigheter, Dr. Cephas
Lumina til Norge for å delta på dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs. I forkant av
visning av filmen Payback av Margareth Atwood diskuterte Dr. Lumina og Utviklingsfondets Andrew
Kroglund behovet for å inkludere menneskerettighetene når man beregner gjeldsslette. Under sitt
besøk i Norge arrangerte vi også møter norske menneskerettighetsorganisasjoner og norske
myndigheter. Dr. Lumina møtte daværende statssekretær i Utenriksdepartementet Arvinn Gadgil og
informerte om at Norge ikke hadde gitt sin offisielle støtte til Menneskerettighetsrådets
retningslinjer, noe Gadgil lovet å ta tak i.
I 2012 annonserte daværende utviklingsminister Heikki Holmås at Norge vil finansiere et nytt
prosjekt i UNCTAD: implementering av Prinsippene og arbeidet for en ny gjeldsslettemekanisme.
Siden 2012 har en rekke aktører kommet på banen, blant annet kom Det internasjonale pengefondet
(IMF) med et forslag i juni 2013 der de anerkjenner alvorlige svakheter i dagens system for
restrukturering av gjeld og kommer med en rekke anbefalinger til nye løsninger. For SLUG er det
viktig at IMFs forslag ikke får for godt feste blant FNs medlemsland, ettersom en ny
gjeldsslettemekanisme under IMF per definisjon ikke vil være uavhengig.
I forkant av stortingsvalget 2013 arbeidet SLUG med å
få god gjeldspolitikk inn i alle partiprogrammene.
Arbeidet bar definitivt frukter, og både Sosialistisk
Venstreparti (SV), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre
hadde utfyllende politikk på gjeld i sine programmer.
Særlig positivt var det at flere partier løftet frem
retningslinjer for Oljefondets investeringer i
statsobligasjoner som viktig, noe det ikke har vært mye
debatt om siden 2010. På tross av at gjeld ikke nevnes i
Høyres partiprogram, og bare så vidt skrives om i FrP
Børge Brende, Siv Jensen, Erna Solberg og Jan Tore Sanner etter regjeringsskifte i
oktober. Foto: Scanpix
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sitt, var arbeidet for gjeldsslette ett av 12 utviklingspolitiske mål i regjeringens plattform, der det
skrives at Regjeringen vil ”bidra til gjeldsslette for fattige land gjennom både internasjonale og
bilaterale avtaler”. Dette var en gledelig nyhet for SLUG som jobbet iherdig med å få gjeldspolitikk
inn i plattformen gjennom en rekke kanaler.
SLUG har også fulgt arbeidet i de internasjonale finansinstitusjonene (IFI) tett i 2013. I forkant av
vår- og årsmøtene har SLUG skrevet brev til styrerepresentantene i Verdensbanken og IMF, og
sammen med Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) har vi samlet underskrifter til brevene fra
organisasjoner i Norge og Skandinavia. Med støtte fra UD og ForUM har vi deltatt på vår- og
årsmøtene og presentert sivilsamfunnskravene til banken og fondet, der vi la særlig vekt på behovet
for å implementere Prinsippene for alle bankens utlån og at en ny gjeldsslettemekanisme ikke må
ligge under IMF. Deltagelse på vår- og årsmøtene til Verdensbanken og IMF og forberedelsesmøte i
Brussel ble muliggjort med økonomisk støtte fra Forum.
år det gjelder gjeldsslette for bestemte land, har SLUG i 2013 jobbet særlig med Myanmar, som
fikk slettet hele sin gjeld til Norge i februar 2013. Denne gjelden stammer fra
Skipseksportkampanjen, og beslutningen om å slette den ble tatt i 2006, med en betingelse om at
dette først ville bli gjennomført når Myanmar og Sudan fikk et internasjonalt anerkjent regime på
plass. Norges gjeldsslette til Myanmar er i tråd med Stortingets melding om at Norge ikke skal vente
på internasjonale gjeldssletteinitiativer, men slette gjeld bilateralt og betingelseløst. Det har vært et
viktig prinsipp for SLUG at illegitim gjeld ikke skal brukes som et utenrikspolitisk pressmiddel, og det
var derfor gledelig at Norge var tidlig ute og slettet gjeld uten å vente på en eventuell HIPC-prosess.
Etter Myanmars gjeldsslette er det bare Sudans gjeld som gjenstår fra Skipseksportkampanjen. Norge
har ventet lenge på at Sudan skal få et internasjonalt anerkjent regime på plass, og det ser nå ut som
at den forrige regjeringen åpnet for en slette av Sudans skipseksportgjeld. Før den rød-grønne
regjeringen trådte av la de inn en åpning for gjeldsslette til Sudan, noe som ikke ble endret i de blåblås budsjett. En slik åpning gjør at den nye regjeringen ikke må be om Stortingets godkjennelse i
etterkant hvis de bestemmer seg for å slette Sudans gjeld, slik som har vært praksis tidligere.
SLUG deltok i følgende høringer i 2013:
 Revidert nasjonalbudsjett for 2013 i finanskomiteen: IMF-politikk
 ”Gi SV beskjed”: Innspill til SVs prioriteringer i statsbudsjettet for 2014
 Høringsrunde med Norad vedr. gjennomgangen av støtteordningen foretatt av Gambit H&K
 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
 Melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond (finanskomiteen)
 Utdanningsdirektoratet: Høring om endringer i læreplan i samfunnsfag
 Stortingsmelding 25. Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i
utviklingspolitikken (utenriks- og forsvarskomiteen)
 Kommentarer til den norske gjeldsrevisjonen (Utenriksdepartementet)
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INFORMASJON
Hovedtema: Den norske gjeldsrevisjonen

SLUGs rapport ”Har Norge vært en ansvarlig
utlåner?” ble lansert i september 2013.

I 2013 har gjennomføringen av den norske gjeldsrevisjon stått sentralt.
Høsten 2012 annonserte daværende utviklingsminister Heikki Holmås at
Norge som verdens første utlånerland skulle granske egen
utlånsportefølje og undersøke om utlån til utviklingsland var i tråd med
daværende retningslinjer og UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån.
SLUG søkte umiddelbart om tilleggstilskuddmidler fra Norad til å
gjennomføre en skyggerapport der vi gransket lånekontrakter med tre
land, og anvendte vår egen tolkning av Prinsippene. I arbeidet med den
offisielle revisjonen ble SLUG invitert til å gi innspill på
arbeidsbeskrivelsen (terms of reference) der vi la vekt på at revisjonen
ikke måtte begrenses til en skrivebordstudie, men at den også måtte
åpne for feltarbeid og konsultasjoner med sivilsamfunnsorganisasjoner i
låntagerlandene. Disse innspillene ble samlet i rapporten ”Exportable?”
som ble gjennomført med tilleggsmidler for 2012.

Revisjonen ble lagt ut på internasjonalt anbud og konsulentselskapet Deloitte vant anbudsrunden.
SLUG ble tidlig invitert til møte med Deloitte-teamet som skulle gjennomføre revisjonen og ga innspil
til inception report om at Deloitte må ta i bruk landkontorene sine for konsultasjoner med
myndigheter og sivilsamfunn i låntagerlandene, og at henvisningene til illegitim gjeld fra
arbeidsbeskrivelsen måtte videreføres og tas hensyn til i revisjonen. I løpet av våren hadde SLUG
flere møter med Deloitte og Utenriksdepartementet, samtidig som vi begynte arbeidet med vår egen
skyggerapport.

F.h.: Tidligere utviklingsminister Heikki Holmås, Karstein Haarberg fra Deloitte og Erik Holthedal fra Scanteam. Foto: Jan Speed,
Bistandsaktuelt

Den offisielle revisjonen fant at 4 av 33 lånekontrakter ikke er i tråd med retningslinjene som var
gjeldende da kontraktene ble inngått, og at 31 av 33 lånekontrakter bare delvis er i tråd med
UNCTADs Prinsipper for ansvarlig utlån. SLUGs skyggerappport ”Har orge vært en ansvarlig
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utlåner?” gransket kontrakter til Myanmar, Egypt og Indonesia, og fant at særlig lånene til Indonesia
ikke er i tråd med daværende retningslinjer eller UNCTADs Prinsipper, og anbefaler at Norge sletter
disse lånene etter prinsippet om kreditors medansvar.
Våre funn ble lagt frem på Litteraturhuset to uker etter lansering av den offisielle revisjonen.
Rapportforfatter Maria Dyveke Styve presenterte funnene og Erik Holtedahl fra konsulentfirmaet
Deloitte la frem funnene fra den offisielle rapporten. På skype fra Kairo var Mahinour El-Badrawi med
fra Egyptian Center for Economic and Social Rights og fra New York Robert Howse, professor i
internasjonal rett fra New York University som begge kommenterte på funnene i rapporten.
Avslutningsvis kommenterte daværende statssekretær i Utenriksdepartementet Arvinn Gadgil på
både den offisielle revisjonen og SLUGs skyggerapport der han roste SLUGs pågangsmot og
gjennomføringskraft, og understreket at den norske revisjonen aldri ville funnet sted uten den norske
gjeldsbevegelsens innsats.
Etter regjeringsskifte er det lite som tyder på at Utenriksdepartementet ønsker å følge opp
konklusjonene fra rapportene og innspillene til SLUG om å slette Indonesias gjeld. Det er derfor viktig
at SLUG fortsetter det viktige arbeidet med å argumentere for hvorfor denne gjelden er like illegitim
som gjelden etter Skipseksportkampanjen, og må slettes for at Norge skal etterleve prinsippene om
ansvarlig långiving. SLUG vil følge opp dette arbeidet i 2014, gjennom møter med politisk ledelse i
Utenriksdepartementet og i Stortinget.

Generelt informasjonsarbeid
Gjeldsbrevet
SLUG ga ut to Gjeldsbrev i 2013, et i juni og et i november. Gjeldsbrevene
sendes ut til omtrent 400 abonnenter, 70 organisasjoner, 30 redaksjoner
og 100 videregående skoler. Gjeldsbrevet #1 kalte vi ”I skyggen av Europa”
og det tok for seg gjeldskrisen som er på vei til å utvikle seg i Sør som en
følge av finanskrisen og gjeldskrisen i Europa. Gjeldsbrev #2 kalte vi ”Arven
etter de rødgrønne – og de blåblås ansvar” der vi gikk igjennom de
gjeldspolitiske seirene de siste 8 årene og la frem noen utfordringer for
den nye regjeringen. Alle tidligere Gjeldsbrev kan lastes ned på
www.slettgjelda.no/ressurser.

Foredrag og seminarer

Årets første utgave av Gjeldsbrevet, som
handlet om de glemte gjeldskrisene i
skyggen av Europa.

I 2013 holdt SLUG omtrent 30 foredrag, seminarer og innledninger rundt
om i landet for over 1000 publikummere. Målgruppene har vært folkehøgskoler, ungdomspartier,
ungdomsorganisasjoner, studenter, videregående skoler og SLUGs medlemsorganisasjoner. Enkelte
har etterspurt foredrag, men SLUG har også invitert seg selv til flere av arrangementene. I 2012
begynte SLUG å evaluere foredragene, ved å sende ut evalueringsskjemaer til skoler og
organisasjoner i etterkant av fordragene. Publikum vurderte foredragsholder på en skala fra 1-10, og
SLUG fikk disse snittene for følgende spørsmål:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det rent faglige innholdet i foredraget: 8
Hvor relevant var innholdet i forhold til deres ønsker? 8,4
Virket foredragsholderen godt forberedt? 9,8
Var foredragsholderen flink til å snakke til målgruppen? 8
Praktiske forhold: 8,7
Hadde gruppen kjennskap til gjeldssletteproblematikk før foredraget? 3,4

Leserinnlegg og kronikker
SLUG var i media 35 ganger i 2013, en liten nedgang fra 2012 der vi var i media hele 56 ganger.
Nedgangen kan forklares med at SLUG var uten en informasjons- og analysemedarbeider fra juni til
september og fra oktober til desember. I tilegg var flertallet av oppslagene i 2012 fra annonseringen
av den norske gjeldsrevisjonen. Dessverre fikk ikke lanseringen av resultatene fra revisjonen den
samme oppmerksomheten nasjonalt. Her er en oversikt over saker som SLUG fått publisert i aviser,
der SLUG blir sitert eller som SLUG selv har laget:
Hvor

Hva

Tittel og lenke

Bergens Tidende

Redaksjonelt

Når gribbene kommer

Klassekampen

Kalender

Reklame for seminar om gjeldsrevisjon

Ny Tid

Kalender

Reklame for seminar om gjeldsrevisjon

Klassekampen

Innlegg

”Et veiskille?” Hvordan gjøre norsk gjeldsrevisjon relevant internasjonalt

Bistandsaktuelt

Innlegg

God gjeldspolitikk kommer ikke av seg selv

Bistandsaktuelt

Redaksjonelt

Burmas gjeldsslette

Journalen

Redaksjonelt

U-landsgjelda blir gransket

NTB sak

Redaksjonelt

Hvordan gjøre norsk gjeldsrevisjon relevant internasjonalt?

Global

Innlegg

God gjeldsslettevilje i en vanskelig verden

Ny Tid

Redaksjonelt

”Forskjellene øker”

Dag og Tid

Redaksjonelt

Den lange kampen mot gjelda

Klassekampen

Kalender

Lansering av SPU-rapport i Bergen

Nye Meninger

Innlegg

Gjeldsslette, politisk anerkjennelse og nye lån til Burma

NTB

Kalender

Gjeld og menneskerettigheter med Cephas Lumina

Dagens Næringsliv

Kronikk

Dommedag i gjeldskamp

Klassekampen

Innlegg

SPUs investeringer i Israel

Vårt land

Redaksjonelt

Sletter gjeld - gjør opp for gamle synder

Klassekampen

Kronikk

Uansvarlig utlån fra Oljefondet

Morgenbladet

Redaksjonelt

Finanskrisen, om SLUGs nye navn

Hardanger Folkeblad Redaksjonelt

Fri frå kva? (om gjeldsbevegelsen)

Bistandsaktuelt

Redaksjonelt

Historisk revisjon av norske gjeldavtaler

Morgenbladet

Redaksjonelt

Idealismens nye klær (om NGO-arbeid og engasjement)

Eurodad

Redaksjonelt

Norway conducts first creditor debt audit

Jubilee USA

Redaksjonelt

Groundbreaking Norwegian Audit Finds Loans to Developing Countries
Don't Follow New Responsible Lending Standards

The Nordic Page

Redaksjonelt

Norway first in the world to audit developing country debt

The Guardian

Redaksjonelt

Norway blazes a trail with audit of developing world debt

IPS News

Redaksjonelt

orway Sets Example in Audit of Poor Countries’ Debts
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Redaksjonelt

Norge er modige og gjennomfører verdens første revisjon av utlån
(gresk)

Indybay

Redaksjonelt

Norwegian Audit Finds Loans to Developing Countries Don't Follow New
Lending Standards

Epikaira

Redaksjonelt

Den norske gjeldsrevisjon, intervju med Gina Ekholt

Ny Tid

Leder

Gjeld som gjelder (om gjeldsrevisjonen)

Bergens Tidende
Fædrelandsvennen

Redaksjonelt
Redaksjonelt

Vil kutte i infostøtten
Høyre vil kutte drastisk i informasjonsstøtten

Dagens Næringsliv

Artikkel

”Bill Gates hyller Norge” - om gjeldsrevisjonen som et godt eksempel

Bistandsaktuelt

Redaksjonelt

Hva er så viktig med infostøtten?

Dagbladet

Kronikk

Klimakatastrofens dyre lån (om nye lån til Filippinene)

News Now

Sosiale medier
I 2013 brukte SLUG Facebook aktivt for å spre informasjon. Facebook-siden vår gikk fra 1129
medlemmer/likes i desember 2012 til 1310 i desember 2013, en oppgang på ca 200 i 2013. I
desember 2013 hadde vi 960 følgere på Twitter, en økning på 328 følgere fra 2012. De siste årene
har vi blitt mye mer aktive på Twitter:
Tweets i 2013: 424 ganger, noe som tilsvarer 1,2 tweets om dagen, en økning fra 0,45 i 2012
Re-tweets: 45 prosent av det vi tvitert re-tvitret, en økning fra 24 prosent i 2012
Mentions: Vi ble nevnt av andre 130 ganger, en økning fra 37 i 2012
Favorittmerket: Vi ble favorittmerket 56 ganger, en funksjon som ble introdusert i 2013
SLUGs nettsider har som mål å være Norges beste ressursbank på gjeld og utlånsspørsmål.
Nettsidene blir jevnlig oppdatert med nyhetssaker og vi har et stabilt men lavt lesertall. En av
årsakene til dette er at løsningen på nettsidene er utdatert og lite leservennlig, så vi valgte derfor å
investere noe av de ubrukte midlene i 2013 på nye nettsider som lanseres i 2014. SLUG har sendt ut
månedlige nyhetsbrev til tilsluttede organisasjoner og andre abonnenter. I 2013 var det ca 720
privatpersoner som abonnerte på nyhetsbrevet, en oppgang på rundt 120 personer. I tillegg er 49
medlemsorganisasjoner abonnenter.
I 2013 produserte vi i alt 66 tekster, en nedgang fra 2012 da vi til totalt 84 publiserte nettsidesaker.
Dette skyldes de tidligere nevnte månedene da vi var uten en politisk rådgiver og daglig leder var
mye på reise. Etter at vi inngikk rammeavtale med Norad har vi totalt sett opplevd en svært positiv
økning i både publisering av nettsideartikler og treff på sidene, noe som skyldes ansettelse av en ny
medarbeider som jobber med informasjon og analyse. Antall sidetreff på nettsidene har gått noe ned
fra 2012 da vi hadde et snitt på 3 150 treff i måneden til 2600 i 2013. Dette skyldes at det ikke var like
mange nettsaker, og at nettsiden ikke ble promotert like offensivt i periodene det bare var en ansatt.
I 2011 opprettet vi en blogg (www.slugblogg.wordpress.com) hvor SLUG-aktivister kan skrive mer
uformelt om gjeld, og om seminarer og konferanser. Vi ser at dette er en lettere kanal for de frivillige
å uttrykke seg enn å lage saker til nettsidene. Samtidig kan en blogg være mer tilgjengelig for
skoleelever og andre interessert som er nysgjerrige på hvordan det er å arbeide med gjeldsspørsmål i
Norge. I løpet av 2013 publiserte vi 12 blogginnlegg, og bloggen hadde 2200 treff, noe som utgjør litt
under 200 treff i måneden i snitt. Når vi får nye nettsider 2014 vil vi se hvordan vi kan integrere
bloggen på en bedre måte for å øke synligheten og antall besøkende.
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ORGANISASJON
Politisk utvalg
Etter årssamling 2013 opprettet SLUG et politisk utvalg med styremedlem Gaute Eielsen som leder.
Utvalget kom raskt i gang med å sette seg inn i gjeldsproblematikken og ga innspill på rapporter. På
tampen av året ble det tydelig at utvalget foretrakk en mer studerende rolle og fikk endret
arbeidsform til et fagråd. Det er åpent for styret å nedsette arbeidsgrupper som en akademisk
gruppe, men det foreslås en vedtektsendring som muliggjør sammenslåing av politisk utvalg og
informasjonsutvalget. Styret foreslår for årssamlingen at politisk utvalg slås sammen med et
informasjonsutvalg og kaller inn bredt til oppstartsmøte.

Kontingent og finansiering
Den største u ordringen for S UG som organisasjon ar vært mangel på nansiering av
administrasjonskostnader. I 201 innførte vi medlemskon ngent med tre ulike satser for de ulike
medlemsorganisasjonene våre, og økte satsene for de to øverste gruppene i 2013 fra 2500 kr til 3000
kr for mellomstore organisasjoner og fra 7000 kr til 9000 kr for store organisasjoner. Våren 2011 fikk
SLUG innviglet en økt rammeavtale fra Norad og fikk mulig et l å utvide sekretariatet fra n l to
stillinger. Stilling nummer to har imidlertid spist opp hele økningen så S UG ar i 2013 også må et
jobbe for å få økte egeninntekter for å kunne nansiere kontorplass og andre administra ve utgi er.
S UG ar a kontor på Menneskere g ets uset i tre år. Men grunnet en husleieøkning på over 8
prosent i 2012 så SLUG seg nødt til å avslutte leiekontrakten, og har i 2013 flyttet til Akersveien
kontorfellesskap som har lavere husleie.
Som nevnt har SLUG vært uten en politisk rådgiver i juli, august og november og har derfor spart inn
noe lønnskostnader. Disse midlene har delvis blitt investert i nye nettsider og delvis overført til
forbruk i 2014.
SLUG har også fått reisestøtte fra en rekke organisasjoner som Forum for utvikling og miljø, Kirkens
Nødhjelp og Utenriksdepartementet. Her følger en oversikt over reisestøtte for 2013:
Støtte fra samarbeidspartnere 2013
Hva
Euro-IFI møte i Brussel
IFI-vårmøter i Washington DC
IFI-årsmøter i Washington DC
G24 møte i Washington DC
Lansering av gjeldsrevisjon i FN, NY
Seminar under dokumentarfilmfestival
For deltagelse på konferanser 2012
Seminar under dokumentarfilmfestival
Tillegg til tilleggstilskuddprosjekt
Eurodads årskonferanse i Praha
Totalt

Organisasjon
Forum
Forum
Forum
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet
Human Rights Human Wrongs
Forum
Forum
Forum
Forum

Beløp
7 256
22 743
12 323
14 891
62 768
7 518
6 472
5 000
30 000
5 000
175 993
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Samarbeid med medlemsorganisasjoner og andre i det nasjonale nettverket
Den økonomiske støtten til reiser er svært viktig for SLUGs deltagelse på internasjonale møter,
ettersom det ikke er satt av mye midler til slik virksomhet i rammeavtalen med Norad. På
internasjonale konferanser er SLUG ofte en av få norske sivilsamfunnsorganisasjoner som er
representert, og særlig på IFIenes vår- og årsmøter er vi den eneste nordiske representanten. Vi ser
deltagelse på slike møter som en viktig del av det politiske påvirkningsarbeidet og
informasjonsarbeidet vi gjør i Norge, ettersom norsk gjeldspolitikk er nært knyttet til internasjonale
gjeldspolitiske prosesser.
I tillegg til den økonomiske støtten vi får fra våre medlemsorganisasjoner har SLUG et godt
samarbeid med flere av våre tilsluttede organisasjoner. I 2013 har vi samarbeidet med Changemaker,
Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Den norske burmakomité om kronikker om norsk
gjeldspolitikk. I forkant av høringer på Stortinget, innspill til Stortingsmeldinger og møter med
nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner har vi samarbeidet om felles innspill eller
kommentert på andres innspill. Changemaker var også en viktig bidragsyter i referansegruppen til
rapporten ”Har orge vært en ansvarlig långiver?” og i arbeidet med å sikre fortsatt finansiering til
informasjonsarbeid gjennom Norads rammeavtaler med organisasjonene.
Samarbeid og kontakt med medlemsorganisasjonene er all d en prioritet for S UG og vi s ller gjerne
opp med foredrag verksteder når organisasjonene e erspør det. I llegg l våre
medlemsorganisasjoner samarbeider vi med andre organisasjoner gjennom vår deltakelse i ForUMs
arbeidsgruppe Finans og Reform og vi samarbeidet med organisasjonene på
Menneskerettighetshuset under dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs.

Tilleggstøtte til informasjonsprosjekt og annet
I 2013 søkte S UG på lleggsmidler fra orad l to prosjekter og fikk støtte til ett. Begrunnelsen for
avslaget for søknad om et undervisningsopplegg til Globalskole var at dette burde kunne dekkes
innenfor rammeavtalen. Vi fikk derimot tilsagn på søknad om en skyggerapport for gjeldsrevisjon
som ble gjennomført parallelt med den offisielle revisjonen.

Årssamling
S UGs årssamling ble avholdt 16. april 2013. Styreleder Catharina Bu ønsket velkommen. 12 av SLUGs
medlemsorganisasjoner deltok på årssamlingen, samt 3 observatører i tillegg til sekretariatet.

Nettverksmøte
SLUGs nettverksmøte skal være en møteplass for tilsluttede organisasjoner. I stedet for å arrangere
lukkede medlemsmøter inviterte vi i stedet medlemsorganisasjoner til rapportlanseringer,
navnebytteverksted og sommerfest.

Internseminarer
Fagkvelder er uformelle samlinger med en faglig innledning og påfølgende diskusjon. I 2013 har slike
interne skoleringsseminar tatt en litt annen form, i regi av det politiske utvalget. SLUG har i alt hatt 6
seminarer/lanseringer som har vært åpne for både eksterne og interne personer. Disse seminarene
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har holdt et såpass høyt faglig nivå at det har vært givende og lærerikt for personer som har mye
forhåndskunnskap om gjeldsspørsmål.

Styret
Etter Årsamlingen 2013 hadde SLUG følgende styre:











Catharina Bu (styreleder)
Kristian Jahren Øvretveit (Caritas)
Gaute Eielsen
Magnus Fla k (Fellesrådet for Afrika)
Jens Aas-Hansen (Kirkens Nødhjelp)
Astrid Iversen
Maren Hemsett (Changemaker)
Eilev Hegstad (KrFU)
Kathrine Sund-Henriksen
Nora Hansteen (Press)

Valgkomiteen bestod av Jonas Ådnøy fra FIVAS (leder), Knut
Hjelleseth fra Rorg og Maria Moe. Styret møttes 7 ganger i 2013.
Arbeidsutvalget bestod av Cat arina u Magnus Fla k og Astrid
Iversen. Astrid Iversen hadde permisjon fra oktober til januar 2014 og
Kasper Landmark som erstattet Maren Hemsett etter sommeren
vikarierte for Iversen i AU i den perioden. Arbeidsutvalget møttes hver
tredje uke.

Sekretariatet
Gina Ekholt arbeidet hele året som daglig leder, og Ingrid Harvold
Kvangraven jobbet frem til juli som politisk rådgiver. I september
ansatte vi Kristina Fröberg fra Forum Syd i Stockholm, men Kristina
jobbet bare i to måneder før hun begynte i ForUM i Oslo. I slutten av Maria Dyveke Styve, politisk rådgiver i SLUG
november begynte Maria Dyveke Styve som politisk rådgiver i SLUG.
I løpet av året var Maria ansatt i prosjektstilling og skrev skyggerapporten ”Har orge vært en
ansvarlig utlåner?” for S UG. I tillegg ar Paul Beaumont, Astrid Iversen og Ingrid Harvold Kvangraven
mottatt onorar for overse else eller språkvask av rapporter fra norsk l engelsk eller engelsk l
norsk. Styreleder Cat arina u mo ok et månedlig onorar på r. 1 500 som ble utbetalt i sin helhet i
desember.

Økonomi
I tidligere år har den største utfordringen til SLUG som organisasjon vært mangel på finansiering av
administrasjonskostnader. Selv om 2011 innebar en drastisk økning i rammeavtalen, ble denne
økningen spist opp av at vi ansatte en informasjons- og analysemedarbeider. Ansettelse av en ny
medarbeider førte også til at SLUG var nødt til å styrke egenkapitalen for å sikre tre måneders drift.
Denne nødvendige posten har blitt muliggjort gjennom medlemskontingenten som ble innført i
2010.
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Nøkkeltakk for SLUG 2013
Inn

Norad

UD

KN

Medlem

Forum

Andre

Totalt

Ut
Informasjon

140 000

SLUG drift

945 000

Skyggerapport

150 000

Totalt

1 235 000

65 000

80 000

60 000
109 000

345 000
75 000

30 000
65 000

80 000

109 000

90 000 75 000

1 129 000
180 000
1 654 000

Ettersom rammeavtalen med Norad ikke følger prisveksten i samfunnet generelt har SLUG i praksis
fått dårligere råd. I tillegg har en plutselig husleieøkning på Menneskerettighetshuset på 4,7 prosent i
2012 og ytterligere 8,6 prosent økning i 2013 medført at SLUG måtte trekke seg fra fellesskapet og
flytte til et billigere kontorlokale i Akersveien 20. I 2013 fikk SLUG tilleggstilskudd til en
skyggerapport til den norske gjeldsrevisjonen. Rapportforfatteren gransket lånekontrakter til
Indonesia, Myanmar og Egypt.

INTERNASJONALT NETTVERK
S UG er medlem i Eurodad et europeisk ne verk av organisasjoner som jobber med gjeld og
utvikling. Vi er også ak ve i EuroIFI, et europeisk nettverk for organisasjoner som jobber opp mot de
internasjonale finansinstitusjonene. EuroIFI møtes en gang i alvåret mens Eurodad arrangerer en
stor årskonferanse annet vert år og strategimøter e er be ov.
S UG er også med i den Sør-ledede kampanjen South-North International Campaign on Illegitimate
Debt. Jubilee South og de regionale nettverkene Latindad og Afrodad er de viktigste Sør-baserte
samarbeidspartnerne til SLUG. I forbindelse med skyggerapporten hadde SLUG tett kontakt med
Mahinour El-Badrawi fra The Egyptian Centre for Economic and Social Rights, et samarbeid vi
kommer til å videreføre.

Deltagelse på internasjonale møter
I 2013 deltok SLUG på følgende internasjonale møter:









Eurodad gjeldskonferanse i Praha
Eurodads gjeldsseminar i Brussel
Seminar om gjeldsrevisjoner i EU-parlamentet i regi av CADTM, Brussel
Lansering av gjeldsrevisjonen under høynivåmøtene i FN, New York
Presentasjon av gjeldsrevisjonen og UNCTADs Prinsipper for G24 under Verdensbanken og
IMFs årsmøter i Washington DC
UNCTADs gjeldskonferanse i Genève
Årsmøtene til Verdensbanken og IMF, delfinansiert av Forum, Washington DC
EuroIFI-møte, finansiert av Forum, Brussel
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