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Styreleders forord 
 

 

Jeg er skikkelig stolt over å kunne legge fram denne rapporten om SLUG - 

Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk sitt arbeid i 2018.  

Ikke fordi gjeldssituasjonen i verden, og særlig i utviklingsland, peker i riktig 

retning. Aldri har verdens samlede gjeldsbyrde vært større, og listen med 

utviklingsland i eller på vei mot gjeldskrise er lang. Heller ikke fordi 

verdenssamfunnet har klart å enes om nye, bærekraftige løsninger på 

gjeldsproblematikken. FN-prosessene vi følger står i hovedtrekk stille, eller 

går så sakte fremover at de ikke vil løse de akutte krisene som verden nå står 

overfor. 

Ikke fordi urettferdig og ikke-bærekraftig gjeld har skapt de store 

overskriftene eller stortingsdebattene her hjemme heller. Norske 

myndigheter har imidlertid igjen vist økende grad av interesse  

for gjeldssaken, på hjemmebane og i sitt internasjonale engasjement, i året som har gått. Dette var på tide, og vi 

har nok bidratt mer enn de fleste til en slik utvikling. Men det er fortsatt fem år siden gjeldsrevisjonen, og listen 

over politiske tiltak siden den gang skulle helst vært lenger. 

Jeg er stolt fordi SLUG har evnet, midt i alt dette, å informere og skape engasjement rundt rettferdig gjeldspolitikk 

overfor både medlemsorganisasjoner og deres nettverk, ungdom, norske myndigheter og norsk offentlighet, og 

på internasjonale arenaer. Vi har reaktualisert gjeldssaken og mobilisert til aktivt samarbeid gjennom å peke på 

sammenhenger med medlemsorganisasjonenes kjernesaker, slik som for eksempel sammenhengen mellom gjeld 

og klima(finansiering). Vi har nådd store publikumsgrupper gjennom faglige innlegg og kommentarer i 

tradisjonelle og nye medier, hvor vi har aktualisert gjeld som tema gjennom konkrete koblinger til hendelser i 

nyhetsbildet. Vi har fått internasjonale beslutningstakere i tale gjennom arrangementer både hjemme og i 

utlandet.  

De resultater vi i denne rapporten kan vise til skulle tilsi et langt større apparat enn et sekretariat med to 

stillinger. Det har SLUG heldigvis også. Vi har et aktivt styre, gode samarbeid med medlemsorganisasjoner og 

norsk nettverk, og vi er en aktiv del av det internasjonale gjeldsnettverket. Som styreleder er jeg ordentlig stolt 

over alt vi får til sammen med disse gode partnerne, og gleder meg til veien videre i kampen for rettferdig 

gjeldspolitikk. 

 

Elise Skarsaune,  

Styreleder 

 

  

Styreleder Elise Skarsaune 
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Gjeldsåret 2018 
10 år etter finanskrisen befinner verden seg igjen i en situasjon med økende gjeldsbyrder og oppbygging av 

bobler. 31 av 67 lavinntektsland er enten i, eller i høy fare for gjeldskrise. I tillegg er det flere mellominntektsland, 

som Argentina og Tyrkia, som har slitt med ekstreme valutasvingninger og økende gjeldsbyrder.  

I sommer kom Hellas ut av et åtte år langt kriseprogram og EUs finanskommisær erklærte at den greske krisen er 

over. Det kom ikke like godt frem at den siste pakken inneholdt ytterligere 15 milliarder euro i nye lån, noe som 

gir kun et midlertidig pusterom, men som ikke er en varig løsning på problemene. Sivilsamfunnet, inkludert SLUG, 

har påpekt urettferdigheten ved at andre europeiske stater har tjent millioner på den greske krisen på bekostning 

av befolkningen og det jobbes for at profitten på statsobligasjonene skal tilbakebetales.  

En gladnyhet kom i juni, da NML Capital, et gribbefond som spekulerer i gjeldstyngede lands kriser, tapte saken 

mot den belgiske stat i den belgiske grunnlovsdomstolen. I 2015 vedtok nemlig Belgia lovgivning som skal hindre 

gribbefond å tjene enorme summer på statlige gjeldskriser og NML Capital saksøkte Belgia for dette, da de 

hevdet loven var i strid med Belgias egen grunnlov. Heldigvis slo grunnlovsdomstolen fast at loven ikke bryter den 

belgiske grunnloven og skal derfor bevares.  

Kinas enorme infrastrukturprosjekt, The Belt and Road Initiative, et kinesisk utlånsprogram, har fått økende 

oppmerksomhet i 2018.  Kina fremstår som en attraktiv kreditor, fordi lånene kommer uten IMF og vestlige lands 

kondisjonaliteter knyttet til interne politiske og økonomiske anliggender. Kinas krav er i stedet ofte knyttet til 

fremtidige inntekter av naturressurser, eierskap av f.eks. havner, bruk av kinesisk arbeidskraft og import av 

kinesiske varer og materialer. Mange av landene som har tatt opp slike lån til infrastrukturprosjekter befinner seg 

nå i fare for gjeldskrise, og det er tydelig at Kina låner ut på en uansvarlig måte og at låntaker i enkelte tilfeller har 

lånt over evne. Mange låntagerland har også blitt rammet av eksterne faktorer som styrking av dollar og fallende 

råvarepriser, noe som har ført til økende gjeldsbyrder. Dette gjelder blant andre Sri Lanka, Angola og Pakistan. 

Enkelte hevder at Kina bedriver såkalt "Debt Trap Diplomacy" for å sikre kontroll over strategiske områder i hele 

Eurasia og Afrika. Uansett er det nå flere land, deriblant Malaysia, som har kansellert avtaler og lån fra Kina fordi 

de ser at gjeldsbyrden blir for høy.      

Året 2018 var også preget av store overskrifter om Argentinas historisk høye krisepakke fra IMF. Hele 57 millioner 

dollar ble gitt i nye lån til landet som har vært rammet av gjeldskrise og økonomisk ustabilitet de siste 30 årene. 

SLUG ser med bekymring på situasjonen som har eskalert det siste året, med devaluering av den argentinske 

pesoen, høy inflasjon og styringsrente på 60%! Dette rammer befolkningen svært hardt og ytterligere kuttpolitikk 

i landet er nærmest umulig. Fattigdommen og arbeidsledigheten øker, arbeiderrettighetene svekkes og få 

offentlige tjenester leveres. Et nytt lån for å betale de gamle lånene er ikke en holdbar situasjon, og i stedet burde 

man funnet løsninger på hvordan gjelden kan restruktureres, for eksempel ved opprettelsen av en multilateral, 

uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme.  

SLUG har fulgt situasjonen i Mosambik i flere år og blant annet jobbet for implementering av retningslinjer for 

ansvarlig långivning og lånopptak for å unngå slike kriser, og ansvarliggjøring av Statens Pensjonsfond Utland som 

investor i Crédit Suisse, banken som fasiliterte lånene som førte til krisen. På tampen av året kom nyheten om at 

etterforskningen av de skjulte lånene som ble gitt til Mosambik ble avsluttet av Storbritannias Financial Conduct 

Authority. De fant at det ikke var begått lovbrudd, til tross for at flere hundre millioner dollar ikke kan redegjøres 

for, lånene ble tatt opp og utstedt i hemmelighet og uten godkjennelse fra det Mosambikiske parlamentet. Et 

initiativ for mer åpenhet i privat sektor om lån og gjeld kom på banen som følge av situasjonen i Mosambik og ble 
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drøftet av Debt Transparency Working Group i Institute of International Finance. De forsøker å bli enige om et 

sett med frivillige prinsipper for gjeldsåpenhet. Det er muligens et steg i riktig retning for å unngå lignende 

hendelser, men så lenge det er frivillig, vil det fortsatt være mangler i oversikten over gjeldsmengde og 

betingelser for mange land og dermed vanskeliggjøre muligheten for å være ansvarlig.  

     

Informasjonsarbeid og politiske prosesser 

Hovedpunkter fra 2018 

I mars arrangerte vi paneldebatt i samarbeid med 

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival. 

Panelsamtalen tok for seg negative konsekvenser 

av IMF-kondisjonaliteter som deregulering av 

arbeidsliv, økende ulikhet og kutt i pensjon, for å 

nevne noe. Arrangementet drøftet om et nytt 

økonomisk paradigme kan være i emning etter 

finanskrisen, eller hvorvidt det er behov for et slikt 

paradigmeskifte. IMFs europadirektør Jeffrey 

Franks tok turen til Oslo ens ærend for å delta i 

panelsamtalen. Vi hadde også et veldig fruktbart og 

nyttig møte med Franks i forkant der vi drøftet IMFs 

krisepolitikk. 

 

Sammen med blant andre Kirkens Nødhjelp og Redd Barna arrangerte SLUG to godt besøkte panelsamtaler 

under Arendalsuka: "Den store utviklingsdebatten" og "En ny gjeldskrise? Gjeld, utvikling og kirkenes rolle". I 

sistnevnte diskuterte vi bekymringen for at mange land er på vei inn i samme situasjon som på 80 og 90-

tallet, da stadig flere stater har ikke-bærekraftige gjeldsbyrder. Mange frykter at de positive effektene av 

gjeldssletteinitiativet Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) går tapt i en ny krise. I panelet var 

Maren Hemsett, Bjørn Brede Hansen (UD) og Atle Sommerfeldt (Den norske kirke). Maria Berg Reinertsen 

ledet samtalen som også ble streamet på nett, noe som bidro til at mange fikk den med seg.  

 

15. september 2018 markerte at det var ti år siden Lehman 

Brothers' konkurs og at finanskrisen var et faktum. Dette ble viet 

en god del oppmerksomhet og et av våre fire temanyhetsbrev 

omhandlet nettopp kriser, hvordan de oppstår, sammenhengen 

med dagens gjeldskriser og risikoen for en ny krise. De fem siste 

årene har det vært en dobling av antall lavinntektsinnland som 

enten er i, eller i høy fare for gjeldskrise. SLUG er bekymret for 

denne utviklingen, som delvis kan forklares av tiltak iverksatt i 

kjølvannet av finanskrisen, men først og fremst fordi det fortsatt 

ikke finnes internasjonalt anerkjente retningslinjer for ansvarlig långivning og lånopptak.  

 

Fra panelsamtalen under HUMAN dokumentarfilmfestival.  

Fra temanyhetsbrevet om at det var 10 år siden 
finanskrisen 

https://slettgjelda.no/nyheter/2018/a-new-economic-paradigm
https://www.imf.org/external/np/bio/eng/jf.htm
https://www.imf.org/external/np/bio/eng/jf.htm
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Et annet tema SLUG jobbet med både nasjonalt og internasjonalt var sammenhengen mellom 

klimafinansiering/klimaendringer og gjeld. Verden har blitt enige om at rike land skal bidra med 100 

milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland, fordi førstnevnte har større ansvar for utslippene som 

har ført til klimaendringene vi nå ser. Det er derfor problematisk at over halvparten av all klimafinansiering 

gis som lån. Mange av de mest sårbare landene for klimaendringer er de fattigste – de samme som allerede 

står i fare for å havne i gjeldskrise og som i liten grad har bidratt til å skape klimaendringer. 

Gjeldskriserammede land kommer videre ikke til å ha mulighet til å implementere tiltak for utslippskutt eller 

tilpasning og det setter dermed klimamålene i fare. SLUG deler denne bekymringen med mange av våre 

medlemsorganisasjoner og har jobbet tett med blant annet Kirkens Nødhjelp og Changemaker for å sette 

dette høyere på den politiske agendaen og skape bevissthet. Dette ble gjort gjennom blant annet å 

arrangere en panelsamtale om temaet under IMF og Verdensbankens årsmøter, ved gi innspill til 

klimaforhandlingene COP24, skrive flere artikler og vie et av våre temanyhetsbrev til dette.    

 

I samarbeid med Fellesrådet for Afrika, Tax Justice Network Norge og Transparency International Norge 

arrangerte vi seminaret "Mozambique's debt crisis - who will pay the bill?". Crédit Suisse, hvor det norske 

Oljefondet er den tredje største investoren, hadde en sentral rolle i utstedelsen av de hemmelige lånene og 

SLUG ønsker at Norge skal bli en mer ansvarlig långiver og ta ansvar for denne situasjonen som rammer 

sivilbefolkningen hardt. Politisk rådgiver, Thea Sofie Rusten Grastveit, satt i panelet sammen med Adriano 

Nuvenga fra Mosambik og Professor Emeritus Helge Rønning.  

 

SLUG har også i 2018 fulgt arbeidet i de 

internasjonale finansinstitusjonene (IFI) tett og 

deltok på IMF og Verdensbankens årsmøter på Bali i 

oktober. I forkant av både vårmøtene i april og 

årsmøtet i oktober arrangerte SLUG 

konsultasjonsforum mellom Utenriksdepartementet, 

Norges Bank, Finansdepartementet og norske 

sivilsamfunnsorganisasjoner. Disse møtene er svært 

nyttige fordi de er en av få ganger i året at 

sivilsamfunnsorganisasjoner får presentert sine 

innspill til norske myndigheter vedrørende de 

internasjonale finansinstitusjonene og får direkte 

respons fra representantene fra departementene og 

banken. I koordineringen av innspillene til brevene og 

organiseringen av møtene med norske myndigheter 

kommer funksjonen som nettverksorganisasjon 

spesielt godt til nytte.  

 

I forbindelse med vår- og årsmøtene skriver og 

koordinerer SLUG også brev til styrerepresentantene 

i Verdensbanken og IMF, og samler inn underskrifter 

til brevene fra organisasjoner i Norge og Skandinavia. 

På Bali møtte SLUG de nordisk-baltiske styrerepresentantene i banken og fondet og presenterte 

sivilsamfunnskrav til representantene. Av temaene var blant annet hvordan finansiere klimatilpasninger uten 

å bidra til gjeldskriser, hvordan kjønn, ulikhet og arbeiderrettigheter blir negativt påvirket av 

Kristoffer fra Informasjonsutvalget og Mathias fra styret var 
med daglig leder Isabella på årsmøtene på Bali.  
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kondisjonaliteter og kuttpolitikk samt viktigheten av å få på plass retningslinjer for ansvarlig långivning og 

lånopptak. SLUG har nå koordinert dette arbeidet siden 2013 og sørger slik for en kontinuerlig kontakt 

mellom norsk og nordisk sivilsamfunn og de internasjonale finansinstitusjonene. I løpet av årsmøtene deltok 

SLUG også på møter mellom sivilsamfunn og alle de europeiske styrerepresentantene. 

 

I samarbeid med Erlassjahr og Eurodad arrangerte vi to seminarer under årsmøtene; "How to finance 

climate change without contributing to debt crises?" og "Too many cooks: Addressing Evolving Creditor 

Coordination Challenges in Sovereign Debt Crisis Resolution". Førstnevnte hadde representanter fra IMF, 

UN-DESA, Asian Peoples' Movement on Debt and Development og SLUG i panelet, og vi løftet frem 

problematikken vedrørende dagens lånefinansierte klimatilpasninger og faren for gjeldskriser. En fullsatt sal 

og mange spørsmål fra publikum vitnet om at tematikken var interessant og engasjerende for mange. Det 

andre seminaret var svært aktuelt ettersom sammensetningen av ulike typer kreditorer, og særlig private 

aktører, er en stadig økende trend. Dette gjør eventuelle gjeldsrestrukturerings-prosesser mer kompliserte 

og dette er det viktig å finne løsninger på. SLUG og det internasjonale nettverket fortsetter å jobbe for en 

uavhengig, multilateral, nøytral gjeldshåndterings-mekanisme som kan tilrettelegge for dialog mellom 

långiver og låntaker, koordinere kreditorer og bidra til at land restrukturerer gjeld på en slik måte at den blir 

bærekraftig.  

 

I 2018 fortsatte SLUG arbeidet med FNs Bærekraftsmål. Gjeldsbærekraft er avgjørende for finansiering av 

samtlige bærekraftsmål i tillegg til at det 

nevnes eksplisitt i bærekraftsmål 17.4. SLUG 

har gitt innspill til arbeidet med 

bærekraftsmålene både nasjonalt og 

internasjonalt. SLUG deltok i utviklingen av 

ForUMs policy brief på bærekraftsmål 17 som 

ble presentert på Høynivåforumet for 

bærekraftig utvikling (HLPF) i juli. SLUG deltok 

også på Finansiering for Utvikling-konferansen 

i New York i april og ga flere innspill til 

prosessen muntlig og skriftlig. Statssekretær 

Jens Frølich Holte var også tilstede og nevnte 

gjeld som en prioritering i sitt innlegg. Daglig 

leder Maren Hemsett var ForUMs 

representant på FfD-møtet i New York.   

 

Å styrke systemene for ansvarlige investeringer i statsobligasjoner gjennom Statens Pensjonsfond Utland 

(SPU) har SLUG arbeidet for i mange år. I 2016 lobbet vi fram en enstemmig merknad fra Stortingets 

finanskomité om en gjennomgang av dagens system. Merknaden resulterte i en redegjørelse fra 

Finansdepartementet i 2017 som anbefalte to endringer til dagens mandat: At alle land fondet investerer i 

gjennom statsobligasjoner må godkjennes av Norges Banks hovedstyre og at godkjenningene skal 

rapporteres årlig. Dette var et stort gjennomslag for to av SLUGs krav: Et system for positiv filtrering av 

statsobligasjoner og økt åpenhet. Mandatsendringene trådte i kraft 1.1.2018 og NBIM har i år også 

offentliggjort sine rutiner for godkjenning av statsobligasjoner. Endringene er viktige skritt i styrkingen av 

ansvarligheten knyttet til investeringer i statsobligasjoner og et godt grunnlag for videre arbeid. Hvor 

detaljert rapporteringen kommer til å være framover gjenstår å se og vi vil jobbe for at den blir mest mulig 

Norsk sivilsamfunn og Statssekretær Jens Frølich Holte på FfD Forum i 
New York. 
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substansiell. Vi vil bruke dette grunnlaget for å jobbe for å styrke ansvarligheten og den etiske profilen 

ytterligere i årene som kommer. 

 

SLUG har i år hatt 13 møter med norske beslutningstakere, kommet med 25 skriftlige og muntlige innspill til 

norske beslutningstakere og 16 innspill til internasjonale beslutningstakere. Her var målene våre henholdsvis 

8, 8 og 4, så her har vi fått til langt mer enn forventet.  

 

SLUG deltok og/eller sendte skriftlig innspill på 

følgende høringer og konsultasjoner i 2018:  

• Meld. St. 13 (2017-2018) – Statens 

pensjonsfond 2018  

• Samstemthetsreform ifb. opprettelse av 

Samstemthetsforumet, 

Utenriksdepartementet 

• Statsbudsjettet 2019, bistands- og 

utenrikssaker, Stortingets utenriks-  

og forsvarskomité  

• The Changing Nature of Work, World Bank 

• International Monetary Fund, Conditionality 

Letter 

• UNCTAD Expert Group on Financing for 

Development 

• UN General Assembly 2nd Committee Debt 

Resolution 

• Inter-Agency Task Force 2019 Report Draft Outline 

 

SLUG har opplevd at gjeld har fått økt oppmerksomhet hos beslutningstakere i 2018 og dette kom særlig 

godt til syne i blant annet Stortingets utenriks – og forsvarskomités innstilling til statsbudsjettet etter vårt 

innspill. Der uttrykte de bekymring for de økte gjeldsbyrdene i mange utviklingsland og de oppfordret til økt 

arbeid for ansvarlig långivning og lånopptak.  

Temanyhetsbrev 

I 2018 ble temanyhetsbrevene sendt ut med MailChimp på e-post. Hvert av de tre temanyhetsbrevene besto 

av flere dybdeartikler, en tegneseriestripe og en podcast. Mange av artiklene har vi selv skrevet, men vi har 

også fått bidrag fra internasjonale samarbeidspartnere og akademikere. På denne måten har vi fått en god 

bredde i analysene, utviklet våre nettverksrelasjoner og tilgjengeliggjort noe av innholdet på engelsk.  

Temaene for nyhetsbrevene var 1) Financing for Development (mai) 2) Finanskrisen – 10 år etter 

(september) og 3) Klima og gjeld (november). De tre podcastene har blitt lastet ned over 700 ganger (fra vår 

kanal) og vi har hatt stor nytte av å bruke elementene i andre former for informasjonsarbeid, som for 

eksempel i foredrag og gjennom sosiale medier. Vi håper å kunne fortsette med dette formatet også i 2019. 

For siste podcast 2018 og podcastene i 2019 har vi vært så heldige å få en distribusjonsavtale med Du 

Verden! som innebærer at de plasserer podcasten i sine kanaler og reklamerer for den i Du Verdens egne 

episoder. Bonusepisoden de sendte tidligere i 2018, som handlet om da Norge slettet gjeld, hadde over 7000 

lyttere, så vi tror denne avtalen vil føre til høyere lyttertall generelt.  
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Sommeren 2018 trådte EU-direktivet GDPR i kraft og vi 

ble pålagt implementering av en rekke rutiner og regler. 

Dette inkluderte blant annet en gjennomgang av våre 

epostlister og abonnenter av Gjeldsbrevet. Denne listen 

har blitt til gjennom mange år og på ulike måter, mens 

GDPR krever en såkalt double opt-in og at man kan 

dokumentere hvordan man har fått tillatelse til å sende 

epost til vedkommende. Tiltakene førte til en stor 

nedgang i antall abonnenter, fra 570 til 73, men klikk- 

og åpningsraten av innholdet har økt betraktelig, fra 

henholdsvis 3% til 17% og fra 25 % til 66%. Dette viser 

at de som nå følger oss er genuint interesserte og 

engasjerer seg i det vi formidler. Kvalitet over kvantitet 

med andre ord. Vi vil fortsette å promotere 

nyhetsbrevet og har lagt en plan for å øke antall 

abonnenter i 2019. Innholdet i temanyhetsbrevet deles gjennom sosiale medier. Det er der vi i størst grad 

når ut til folk (se «Nettside og sosiale medier»). 

 

Foredrag og seminarer 

SLUG holdt 15 foredrag og skoleringer i 2018.  Disse ble holdt på folkehøgskoler, videregående skoler, hos 

medlemsorganisasjoner og ungdomspartier. I tillegg arrangerte vi eller var medarrangør på 6 seminarer, 

nasjonalt og internasjonalt. Det var til sammen nesten 500 publikummere på våre arrangementer. 

Måltallene for foredrag/skoleringer og seminarer var henholdsvis 16 og 1, så her har vi hatt god 

måloppnåelse. 

I 2012 begynte SLUG å evaluere foredrag ved å sende ut skjemaer til skoler og organisasjoner i etterkant. 

Publikum vurderte foredragsholderen på en skala fra 1-10. Også i 2018 viste evalueringene at det er mange 

unge som mangler kunnskap om gjeld i utviklingsland og gjeldspolitiske spørsmål, og foredragsvirksomhet vil 

fortsette å være sentral i vårt informasjonsarbeid fremover. Vi mottok i 2018 10 evalueringer, som også var 

måltallet. Fra 1 til 10 poeng var gjennomsnittlig tilfredshet med SLUGs foredragsholdere på 9,51. 

SLUG i media i 2018 

SLUG var på trykk 18 ganger og omtalt flere ganger i 2018. I tillegg var våre temaer også omtalt av blant 

andre Kirkens Nødhjelp på deres hjemmesider (om nye gjeldskriser og klimafinansiering). Videre har vi vært 

på NRK Radio for å kommentere på situasjonen i Argentina, og deltatt i Agendas podcast 

UtviklingsPoddensialet. Her er en oversikt over saker som SLUG har fått publisert i aviser, der SLUG blir 

intervjuet eller som SLUG selv har laget:  

• Utviklingspolitikk handler om mer enn bistand (Dagsavisen papir, 08.02.2018) 

• Lagarde urolig for gjeldsvekst - FN kan være løsningen (Dagsavisen papir, 25.04.2018) 

• Argentinas retur til IMF (Klassekampen, 24.05.2018)  

• Mosambik: Millionene som forsvant (Fellesrådet for Afrika, 07.06.2018) 

I 2018 har vi jobbet mye med sammenhengen mellom 
klimafinansiering og gjeld. Her illustrert med en tegnestripe fra 
temanyhetsbrev #3.  

http://afrika.no/artikkel/2018/06/07/mosambik-millionene-som-forsvant
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• Belgia vs. gribbefond (Klassekampen, 08.06.2018) 

• Er Oljefondet en ansvarlig långiver? (Dagsavisen Nye Meninger,13.06.2018) 

• Barbados' gjeldskrise (Dagsavisen papir, 19.06.2018) 

• Er Oljefondet en ansvarlig långiver? (Attac blogg, 19.06.2018) 

• Eurogruppens "gavepakke" til Hellas (Verdidebatt Vårt Land, 07.08.2018) 

• Gjeldskriser undergraver klimatilpasning (Vårt Land papir, 17.08.2018) 

• Gigantlån + geopolitikk = gjeldskrise (Dagens Næringsliv papir, 30.08.2018) 

• Argentina krise (P2 Nyhetsettermiddag, radio, 31.08.2018) 

• Argentina på vei tilbake inn i IMFs favn (Attac blogg, 13.09.2018) 

• Nye gjeldskriser etter finanskrisen (Tankesmien Agenda, podcast, 28.09.2018) 

• Kastet ut fra demonstrasjonsmøter på Bali (Dagsavisen Nye Meninger, 16.10.2018) 

• Jordskjelvet på Verdensbankens møte (Verdidebatt Vårt Land, 18.10.2018) 

• Tar Norge på seg ledertrøya? (Vårt Land papir, 20.11.2018) 

• Argentinas nye gjeldskrise (Bistandsaktuelt, 10.12.2018) 

• Do disasters or climate change lead adapting countries to debt crisis? (All India Disaster and 
Mitigation Institute: World Economy on Disaster Risk Reduction, 13.12.2018) 

 

Nettside og sosiale medier 

I 2018 ble det registrert totalt 7881 økter på hjemmesiden vår, www.slug.no, med mer enn 14 497 

sidebesøk. Vi nådde vårt måltall med 35 artikler/nyhetssaker til nettsiden, så siden har vært jevnlig 

oppdatert gjennom året med aktuelle saker. SLUG brukte Facebook aktivt for å spre informasjon og betalte 

ved flere anledninger for Facebooks egne promoteringsverktøy for å nå bredere ut. Pr. desember 2018 

hadde vi 2700 likes på Facebook-siden. Det er en økning på 8,3 % dette året, rett under målet om 10%. Vi 

når stadig flere med budskapet vårt via vår Facebook-side, og særlig de nye videoene hvor vi muntlig 

presenterer aktuelle saker vi jobber med er spesielt populære. Vanlige poster får i snitt engasjement på ca. 

50 (likes, kommentarer, delinger), mens videoene har nådd opptil 2600 organisk (uten sponsing) og over 500 

deler, kommentarer og/eller liker. På Twitter hadde vi en økning på 7,75% i 2018 og hadde 1598 følgere ved 

utgangen av året. Enkelte poster med betalt promotering har nådd over 30 000, så det er tydelig at litt 

sponsing bidrar til en mye større rekkevidde.  

Internasjonalt samarbeid og det internasjonale nettverket 

SLUG er i dag medlem i Eurodad, et europeisk nettverk 

for organisasjoner som jobber med gjeld- og 

utviklingsspørsmål. Daglig leder Maren Hemsett har 

sittet i styret til Eurodad siden 2015 og har deltatt på 

styremøter og strategimøter frem til juni 2018. SLUG 

sitter ikke lenger i styret til Eurodad, men vi fortsetter å 

jobbe tett med dem og andre medlemsorganisasjoner. 

Jubilee South og de regionale nettverkene Latindadd og 

Afrodad er de viktigste Sør-baserte 

samarbeidspartnerne til SLUG, i tillegg til flere nye 

nasjonale nettverk vi knyttet kontakt med på IMF og Verdensbankens årsmøter på Bali.  

På internasjonale konferanser er SLUG ofte den eneste norske sivilsamfunnsorganisasjonen representert, og 

i mange tilfeller den eneste nordiske. Vi ser deltakelse på slike møter som en svært viktig del av det politiske 

http://attac.no/2018/06/19/er-oljefondet-en-ansvarlig-langiver/
http://attac.no/2018/09/12/argentina-pa-vei-tilbake-inn-i-imfs-favn/
https://soundcloud.com/user-636419537/ep-3-en-god-dose-fn-gjeld-og-tunfisk
http://www.slug.no/
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og strategiske påvirkningsarbeidet vårt, i tillegg til å ha en egen verdi for informasjonsarbeidet vi gjør i 

Norge. De globale prosessene er nært knyttet til de nasjonale gjeldspolitiske prosessene, og SLUG har en 

nøkkelrolle i å rapportere om Norges arbeid internasjonalt, og påvirke norske delegasjoner underveis i 

forhandlingsprosesser.  

I 2018 deltok SLUG på følgende internasjonale møter:  

• Financing for Development, New York, USA 

• Eurodads General Assembly and Policy Forum, Brussel, Belgia 

• A Debt Workout Mechanism - Workshop med det europeiske gjeldsnettverket Hannover, Tyskland 

• Verdensbanken og IMFs årsmøter på Bali, Indonesia 

• Strategimøte med det globale nettverket for Financing for Development, Roma, Italia 

• Africa – On the creditor`s hook, konferanse i regi av Erlassjahr, Berlin, Tyskland 

 

Organisasjon 

Medlemsorganisasjoner 

SLUG har pr. desember 2018 39 medlemsorganisasjoner. I 2018 har SLUG jobbet tett med flere av våre 

medlemsorganisasjoner opp mot norske og internasjonale beslutningstakere. I noen av prosessene har SLUG 

tatt en lederrolle. SLUG har som tidligere år koordinert nordiske innspill til våre styrerepresentanter i 

Verdensbanken og IMF.  

Årsmøte 

SLUGs Årssamling ble avholdt 10. april i Menneskerettighetshusets lokaler. På møtet var 7 medlems-

organisasjoner til stede:  

• Changemaker (Synnøve Ofte Jakobsen) 

• Sosialistisk Ungdom (Oda Sofie Heien Larsen) 

• Fellesrådet for Afrika (Johan Hermstad) 

• Kirkens Nødhjelp (Sven Larsen) 

• NTL (Torstein Brechan) 

• KrFU (Mathias Slettholm) 

• Redd Barna (Gina Ekholt) - Observatør 

Styret 

Etter Årssamling 2018 hadde SLUG følgende styre: 

• Elise Skarsaune (leder) – valgt i 2018 

• Astrid Iversen – valgt i 2018 

• Kasper Landmark – 2018 

• Mathias Slettholm (KRFU)- ikke på valg 

• Håvard Skogerbø – valgt i 2018 

• Håvard Skjerdal (KFUK-KFUM Global) – Supplert av styret, valgt i 2018 
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• Embla Husby Jørgensen – valgt i 2018 

• Synnøve Ofte Jakobsen (Changemaker) – Supplert av styret, valgt i 2018  

• Sven Larsen – valgt i 2018 

Valgkomiteen besto av Ane Kollen Evenmo, Knut Hjelleset fra RORG-samarbeidet og Jonas Ådnøy Holmqvist 

fra Fivas. I løpet av året har styret supplert seg selv ved en anledning: Synnøve Ofte Jakobsen ble erstattet av 

Fanny Løvholm som representant for Changemaker. Håvard Skogerbø var styreleder frem til årssamlingen.   

Styret møttes fem ganger i 2018, og deltok i tillegg på en skoleringshyttetur med informasjonsutvalget og 

sekretariatet. Arbeidsutvalget har i 2018 bestått av Astrid Iversen, Elise Skarsaune og Kasper Landmark.  

Informasjonsutvalget 

I 2016 startet SLUG opp et informasjonsutvalg. Informasjonsutvalget er en frivillig gruppe som bistår styret 

og sekretariatet i SLUGs informasjonsvirksomhet. De frivillige har skrevet nettsaker, planlagt og gjennomført 

seminarer, jobbet med medlemsorganisasjoner, utviklet og spilt inn podcast, jobbet med oversettelse av 

nettsidene og holdt foredrag. En av de frivillige, Kristoffer Jakobsen, var også med på IMF og 

Verdensbankens årsmøter på Bali og hadde ansvar for sosiale medier under møtene. I 2019 ønsker vi å 

rekruttere flere medlemmer til informasjonsutvalget.  

Kontingent og finansiering 

Som så mange andre små organisasjoner som driver informasjons- og politisk påvirkningsarbeid er SLUGs 

største utfordring usikker finansiering. I 2017 fikk SLUG en treårig avtale med Norad og mottar 1,4 million 

kroner i informasjonsstøtte per år til og med 2019. I 2010 innførte vi medlemskontingent, og i 2018 fikk vi 

inn 126 000 kr. Skoler og organisasjoner der SLUG har holdt foredrag har selv dekket reiseutgifter. SLUG 

jobber med å finne alternative finansieringskilder og vil i 2019 søke om midler fra Finansmarkedsfondet.  

Sekretariatet 

I 2018 hadde SLUG to fulltidsstillinger. Maren 

Hemsett som daglig leder (t.o.m. 30. juni) og Isabella 

Dahl Kormilitzine fra 1. juli, og Thea Sofie Rusten 

Grastveit som politisk rådgiver. Maren fikk innvilget 

permisjon til 1. juli 2019 og hadde overlapp til 

opplæring med vikar Isabella i ca. to uker, sommeren 

2018. Endringene i sekretariatet har ikke påvirket 

hverken budsjett eller måloppnåelse i året som har 

gått. Aktivitetsnivået har vært høyt og SLUG har 

nådd alle mål med god margin. Styreleder Håvard 

Skogerbø mottok månedlig honorar på kr 1500,- 

frem til april. Deretter tok Elise Skarsaune over som 

styreleder og mottok det samme.  

 

 

Thea Sofie og Isabella på innspillsmøte før 73. 
generalforsamling i FN, hos UD. 
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