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Styreleders forord
2015 har vært et år med mange globale internasjonale
konferanser som har forsøkt å skape enighet om global
utvikling. For gjeldsspørsmål har særlig konferansen
Finansiering for utvikling (FfD) i Addis Abeba i juli og
konferansen for nye bærekraftsmål i New York i september
vært viktige.
I FfD-forhandlingene var arbeidet med en ny gjeldshåndteringsmekanisme et av de mest omstridte punktene. I samarbeid med
Changemaker og Forum, lanserte SLUG en skjult kamera-film for
å sette fokus på manglende løsninger på dagens og fremtidige
gjeldskriser. Filmen har nådd ut til over 13 000 gjennom SLUGs
egne kanaler, i tillegg kommer de vi har nådd gjennom
medlemsorganisasjonene. SLUG brukte mye ressurser på
Finansiering for Utvikling-konferansen i 2015 og koordinerte
norsk sivilsamfunns innspill på gjeld i tillegg til å bidra til internasjonalt sivilsamfunns respons. Norge
ledet forhandlingene i forkant av konferansen, noe som gjorde det vanskelig å få Norge til å ta en
eksplisitt lederrolle i å sikre en god gjeldspolitikk. Sluttdokumentet fra FfD-konferansen vil nok ikke
revolusjonere kampen for en rettferdig gjeldspolitikk, men gjeld forble likevel en viktig del av
prosessen og sluttdokumentet inneholder flere viktige anerkjennelser om dagens og fremtidens
utfordringer. SLUG og resten av den internasjonale gjeldsbevegelsen jobbet intensivt for, og lyktes
med, å få blant annet en referanse til UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak,
prinsippet om delt ansvar mellom kreditor og låntager, anerkjennelse av arbeidet mot
gribbefondsvirksomhet og viktigheten av åpenhet i låneprosesser med i sluttdokumentet.
FfD førte også til at gjeld ble innlemmet i de nye målene for bærekraftig utvikling, men dessverre på
en svært snever måte. Istedenfor å legge opp til gjeldsslette for utviklingsland slik en rekke
utviklingsland kjempet for (G77), foreslår delmålene heller lånefinansiering, refinansiering og
gjeldslette, som betyr at gjelden nettopp ikke vil bli slettet. Mekanismer for å unngå eller effektivt
løse gjeldskriser, for eksempel gjennom en internasjonal, uavhengig gjeldsslettemekanisme,
diskuteres altså verken i FfD eller i bærekraftsmålene. I en tid hvor en tredjedel av verdens land står i
fare for å havne i gjeldskrise er dette en stor skuffelse, ikke bare for SLUG, men også for verdens
utvikling.
Mekanismer for å forebygge og løse gjeldskrise var imidlertid kjernen i en resolusjon som ble vedtatt
i FNs generalforsamling i september og som inneholder 9 historiske prinsipper for gjeldshåndtering.
Arbeidet i generalforsamlingen var et resultat av sivilt samfunns arbeid over mange år og er første
skritt på veien mot en uavhengig instans som kan håndtere gjeldskriser i fremtiden. De fleste
europeiske land boikottet prosessen, noe som skapte stor splid mellom utviklingsland og vestlige
land. Norge stemte til slutt dessverre avholdende, men SLUG er glade for at norske myndigheter ikke
boikottet selve prosessen og slik sett bidro litt mer konstruktivt enn andre vestlige land.
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Til tross for at de store utviklingskonferansene i 2015 ikke levde opp til forventningene hva gjelder
gjeldspolitikk, har begge tatt et lite steg i riktig retning og lagt noen grunnsteiner som sivilsamfunn
kan bygge videre på for å presse frem bedre strukturelle løsninger på dagens gjeldsproblemer. FNresolusjonen om prinsipper for gjeldshåndtering gir også håp om mulig fremgang i gjeldskampen i
året som kommer. Det krever likevel at SLUG og våre medlemsorganisasjoner holder frem med å
mobilisere og informere opinionen og beslutningstagere.
En gladnyhet fra året som har gått er at IMF slettet nesten $100 millioner av gjelden til de Ebolarammede landene Liberia, Guinea og Sierra Leone. SLUG, sammen med medlemsorganisasjonene
Plan Norge og Kirkens Nødhjelp, jobbet for at Norge aktivt skulle støtte dette gjeldssletteinitiativet
som var ledet av USA. IMFs gjeldsslettefond for land som har vært utsatt for naturkatastrofer (PostCatastrophe Debt Relief Trust) ble i denne sammenheng også utvidet til å omfatte epidemier.
Astrid Iversen,
Styreleder
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Informasjonsarbeid og politiske prosesser
2015 har vært et år preget av store internasjonale prosesser. FNs Generalforsamling har forhandlet
om rammeverk til ny gjeldsrestrukturering og den tredje Finansiering for Utvikling-konferansen (FfD)
ble avholdt i Addis Abeba. SLUG begynte arbeidet med FfD allerede i 2014 og deltok på
forberedelsesmøter både i Norge og i New York. Sammen med nettverket vårt i Norge og
internasjonalt utviklet vi felles påvirkningsstrategier og ble enige om prioriterte områder. FfDkonferansen var en unik mulighet til å sette gjeldspolitikk på dagsorden. I en verden hvor stadig flere
land står i fare for å havne i gjeldskrise er det viktigere enn noen gang å sikre rettferdig mekanismer
for fremtiden.
Frem til forhandlingene i juli hadde SLUG tett kontakt med norske beslutningstakere, og deltok på
flere møter i Utenriksdepartementet om forhandlingsfremdriften og Norges posisjoner. Sammen
med sivilsamfunn i Norge spilte SLUG inn endringer til utkastene til forhandlingstekst og formidlet
forslagene inn i de internasjonale diskusjonene gjennom det globale nettverket vårt. Norge og
Guyana var tilretteleggere for forhandlingene i forkant av konferansen, og Norge kunne dermed ikke
ta offensive standpunkt på alle. Gjeld var en av seks hovedpilarer i FfD-teksten, og den endelig
avtaleteksten inneholder både gode betraktninger om dagens gjeldssituasjon og flere målsetninger
som må følges opp i årene fremover.
Innspurten til FfD sammenfalt med årets mest omtalte gjeldskrise, gjeldskrisen i Hellas. SLUG var i
forkant av FfD-forhandlingene på TV2 Nyhetskanalen og Dagsnytt 18 for å diskutere Hellas’ situasjon
og hvordan de underliggende strukturene kan endres slik at gjeldskriser i fremtiden kan løses
rettferdig for både kreditor og debitor. Vi ble også intervjuet av Dagsavisen om økende gjeldsbyrder
og behovet for en upartisk mekanisme for gjeldshåndtering. FNs Generalforsamling har siden høsten
2014 diskutert hvordan en slik mekanisme kan se ut etter at Generalforsamlingen vedtok en historisk
resolusjon om å arbeide for et multilateralt juridisk rammeverk for gjeldsrestrukturering.
Dette arbeidet har fortsatt i 2015 og Generalforsamlingen
vedtok i september 2015 resolusjonen «Basic Principles
on Sovereign Debt Restructuring Processes». I løpet av
2015 arbeidet SLUG aktivt i forkant av denne
resolusjonen. SLUG møtte både politiske ledelse og
byråkrater i Utenriksdepartementet for å diskutere
Norges arbeid i Generalforsamlingen.
I tillegg til muntlige innspill i møter var SLUG på trykk i
Dagsavisen og NRK, og hadde sammen med Redd Barna,
Daglig leder Maren Hemsett snakker om
behovet for en ny gjeldshåndteringsmekanisme på Dagsnytt 18, 16. juli 2015.

Kirkens Nødhjelp og Changemaker en kronikk på
Verdidebatt.no, hvor vi oppfordret Utenriksminister
Børge Brende til å stemme for resolusjonen. SLUG sendte
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også brev på vegne av norske organisasjoner til Brende og Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen.
SLUG jobbet sammen med internasjonalt sivilsamfunn for å skape oppmerksomhet og engasjement
om arbeidet med dette i FNs Generalforsamling.
Til tross for intenst press fra SLUG stemte Norge igjen avholdende og legger med det ned den
tverrpolitiske enigheten om at gjeldsslette er riktig tiltak for å skape økonomisk vekst. Norge har
vært et foregangsland på dette feltet og i Regjeringens plattform (Sundvollen-erklæringen, 7. oktober
2013) står det Regjeringen vil «bidra til gjeldsslette for fattige land gjennom både internasjonale og
bilaterale avtaler». Det var derfor skuffende at Norge forholdt seg passive når flertallet av verdens
stater endelig hadde entes om å utforme en upartisk og rettferdig gjeldshåndteringsmekanisme.
I juni 2015 lanserte SLUG,
Changemaker og ForUM en
kampanje med krav om en
uavhengig gjeldsslettemekanisme
som hindrer nye gjeldskriser. SLUG
og Changemaker utviklet våren
2015 en kampanjevideo som med
skjult kamera på Karl Johan viser at
mange utviklingsland bruker mer på
gjeldsnedbetalinger enn de mottar i
bistand. Kampanjen var rettet mot
Stillbilde fra skjult kamera-filmen hvor bøssebæreren gir tilbake
Børge
Brende
og
Utenriksmer penger enn giveren putter på.
departementet, og ble brukt i
forbindelse FfD-konferansen i Addis Ababa i juli og voteringen i FNs generalforsamling i september.
Underskriftene fra kampanjen ble levert til statssekretær Tone Skogen utenfor Utenriksdepartementet av SLUG, Changemaker og Kirkens Nødhjelp i form av 1000 «JA».
Filmen ble laget med både norsk og engelsk
tekst. Den norske versjonen ble spredt i det
norske nettverket gjennom Facebook, Twitter
og SLUGs og Changemakers nettsider. Filmen
fikk over 4300 visninger på Youtube og nådde ut
til over 13000 via våre Facebook-sider, i tillegg
til treff i Changemakers sosiale medier-kanaler.
Den engelske versjonen ble sett over 14 000
ganger og nådde ut til over 62 000 i blant annet
Belgia, Kenya, Frankrike, Sveits, Sverige, USA og
1000 «JA» til at Norge skulle stemme for resolusjonen
Storbritannia. Videoen ble også delt og brukt av i FNs generalforsamling i september 2015.
flere organisasjoner i SLUGs internasjonale
nettverk.
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I september vedtok FN Bærekraftsmålene som erstattet de gamle millenniumsmålene. SLUG har
fulgt arbeidet med og utviklingen av de nye målene som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Økonomisk rettferdighet inngår i mål 17, og SLUG har sammen
med andre norske og internasjonale organisasjoner arbeidet for anerkjennelse av og konkrete
lovnader knyttet til rettferdig internasjonal gjeldspolitikk under dette målet. SLUG har blant annet
bidratt i utviklingen av indikatorer for delmål 17.4 om gjeld.
SLUG har fulgt arbeidet i de internasjonale finansinstitusjonene (IFI) tett i 2015 og deltok på IMF og
Verdensbankens årsmøter i Lima, Peru i oktober. Dette var første gang møtene ble avholdt i LatinAmerika siden 1967. I tillegg til det offisielle programmet og sivilsamfunnsforumet var det denne
gangen en rekke møter arrangert av latinamerikansk sivilsamfunn. SLUG fulgte debatter om LatinAmerika med tidligere og nåværende latinamerikanske gjeldskriser i minne. Ved å avholde
årsmøtene i Lima og ikke i Washington DC åpnet man for flere latinamerikanske perspektiver, noe
SLUG er glade for.

Styrerepresentant Tuva Widskjold stiller spørsmål til
IMF-sjef Christine Lagarde i Lima, oktober 2015.

I forkant av årsmøtet arrangerte SLUG
konsultasjonsforum
mellom
Utenriksdepartementet,
Norges
Bank,
Finansdepartementet og norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Disse møtene har vært 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
medlemsorganisasjon spesielt godt til nytte.

I forbindelse med vår- og årsmøtene skriver og koordinerer SLUG brev til styre-representantene i
Verdensbanken og IMF, og samler inn underskrifter til brevene fra organisasjoner i Norge og
Skandinavia. På grunn av utskiftninger i sekretariatet måtte SLUG nedprioritere dette til vårmøtene i
2015, men var klare til å koordinere arbeidet igjen til årsmøtene i oktober. I Lima møtte SLUG de
nordisk-baltiske styrerepresentantene i banken og fondet og presenterte sivilsamfunnskrav til
representantene. Av temaene var blant annet IMFs arbeid med samordningsklausuler,
gjeldsprosessene i FN og behovet for at banken implementerer prinsipper for ansvarlig långiving. I
forkant av møtene ble disse temaene tatt opp i brevform og signert av nordiske organisasjoner. SLUG
har nå koordinert dette arbeidet siden 2013 og sørger slik for en kontinuerlig kontakt mellom norsk
og nordisk sivilsamfunn og de internasjonale finansinstitusjonene.
De siste årene har IMF fokusert på å forbedre kontraktene som anvendes ved kjøp og salg av
statsobligasjoner. Ved å innføre egne klausuler ønsker IMF å forhindre «gribbefondsvirksomhet», der
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en liten gruppe investorer motsetter seg gjeldsrestrukturering. Forslaget har blitt godt mottatt av
sivilsamfunnsorganisasjoner, men det understrekes at kontraktsbaserte løsninger for
statsobligasjoner bare kan være en del av løsningen for land med komplekse gjeldsbyrder i krise.
Slike løsninger må derfor ikke hindre FNs medlemsland i å søke andre mer omfattende løsninger på
sine gjeldsproblemer.
SLUG har lenge arbeidet for å få
Stortinget til å be regjeringen om en
ny og mer grundig gjennomgang av
muligheten for å utvikle etiske
retningslinjer
for
Statens
Pensjonsfond – Utlands (SPU)
investeringer i statsobligasjoner,
hvor
åpenhetskriterier
hos
utstederlandet ligger til grunn. I
både 2014 og 2015 jobbet SLUG
intenst for å få til en flertallsmerknad om innføring av krav om
åpenhet i utstederlandet før fondet
investerte. Dessverre endte det
igjen med en mindretallsmerknad
fra SV, KrF og Venstre. På Finansdepartementets årlige høring tok SLUG opp tematikken og
tematikken ble også dekket i to artikler av NRK.
Styreleder Astrid Iversen på Finansdepartementets høring, mai
2015

SLUG videreutviklet i 2014 arbeidet med statsobligasjoner til også å omfatte kommuners
investeringer i statsobligasjoner, og lanserte i januar 2015 en nettside og to brosjyrer for
kommunepolitikere, journalister og aktivister. Disse ble utarbeidet med bakgrunn i en studie av 68
norske kommuners investeringer og finansreglement. Hensikten var å finne ut om norske
kommuners sparepenger er investert i statsobligasjoner. SLUG fortsatte arbeidet med dette gjennom
året og holdt blant annet flere innlegg og foredrag om temaet.
I 2015 begynte SLUG å jobbe med et nytt tema innenfor gjeldspolitikk og leverte høringssvar til
Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) på regjeringens forslag til modell for investeringsavtaler. I
høringssvaret rådet SLUG regjeringen til å ekskludere investeringer i statsobligasjoner fra
definisjonen av «investeringer». Dersom dette inkluderes kan restrukturering av statsobligasjonslån
regnes som et brudd på investeringsbeskyttelsen i investeringsavtalen. Dette kan føre til at en
restrukturering i tråd med vilkårene nedfelt i en statsobligasjon likevel kan utgjøre et brudd på en
bilateral investeringsavtale. SLUG deltok på en muntlig høring i regi av NFD på Universitet i Oslo.
Når det gjelder gjeldsslette for bestemte land startet året med en gladnyhet om at IMF gav $100
millioner i gjeldsslette til de Ebola-rammede landene Liberia, Guinea og Sierra Leone. SLUG, Plan
Norge og Kirkens Nødhjelp sendte brev til Finansminister Siv Jensen i 2014 og ba om at Norge skulle
støtte USAs forslag om $100 millioner i gjeldsslette. IMFs gjeldsslettefond for land som har vært
utsatt for naturkatastrofer (Post-Catastrophe Debt Relief Trust) ble i 2015 utvidet til også å omfatte
epidemier.
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SLUG jobbet for å slette deler av Nepals gjeld etter jordskjelvet i april. Hver uke betalte Nepal nesten
30 millioner kroner på sin utenlandsgjeld. Dette var millioner som kunne vært brukt til
gjenoppbygging, og flere internasjonale organisasjoner tok til ordet for gjeldsslette til Nepal.
Sammen med Kirkens Nødhjelp sendte vi brev til Finansminister Siv Jensen og Utenriksminister Børge
Brende der vi etterspurte initiativ til gjeldsslette gjennom Verdensbanken, IMF og den Asiatiske
Utviklingsbanken. Helt på slutten av 2015 ble det klart at Puerto Rico står ovenfor en alvorlig
gjeldskrise og SLUG delte informasjon om sitasjonen på nettsidene og sosiale medier.
SLUG deltok og/eller sendte skriftlig innspill på følgende høringer i 2015:
 Høring - modell for investeringsavtaler, Nærings- og fiskeridepartementet.
 Forvaltning av Statens Pensjonsfond 2014, Stortingets finanskomité
 Prop. 1 S (2015 -2016) Statsbudsjettet, bistands- og utenrikssaker, Stortingets utenriks- og
forsvarskomité

Gjeldsbrevet
SLUG gav ut ett Gjeldsbrev i 2015. Norad rådet oss i 2014 til å avslutte opptrykk og utsendelse
grunnet høye kostnader og Gjeldsbrev 2-2014 var det første digitale Gjeldsbrevet vi sendte ut. Dette
hadde samme design som tidligere Gjeldsbrev og ble sendt ut som en pfd-fil. En slik digitalisering,
uten videre tilpasning til digitale plattformer, gjorde at Gjeldsbrevet opplevdes mindre tilgjengelig.
For å kompensere for dette har SLUG brukt 2015 til å finne gode løsninger på hvordan de digitale
Gjeldsbrevene kan ta form.
Det første Gjeldsbrevet for 2015 ble derfor sendt ut med samme format som brukes til vårt
Nyhetsbrevet. Vi gleder oss til å videreutvikle ideene i 2016. Årets gjeldsbrev ble gitt ut i desember og
var en oppsummering av gjeldsåret 2015 med fokus på de store internasjonale prosessene. Vi fikk
Bodo Ellmers fra European Network for Debt and Development til å skrive om arbeidet med en
gjeldshåndteringsmekanisme i FNs generalforsamling og Ingrid Harvold Kvangraven skrev om
gjeldsperspektivet i de nye bærekraftsmålene. Gjeldsbrevet ble sendt til 591 abonnementer. I 2016
skal vi jobbe med å få enda flere av de opprinnelige mottakerne av Gjeldsbrevet over på den
elektroniske løsningen.

Foredrag og seminarer
SLUG holdt 14 foredrag, seminarer og innledninger i 2015. Disse ble holdt på folkehøgskoler,
videregående skoler, hos medlemsorganisasjoner, ungdomspartier, på filmfestival og på
internasjonale møter. Det var til sammen ca. 400 publikummere på våre foredrag. SLUG holdt i tillegg
et foredrag om ansvarlig långiving i Barcelona i november 2015.
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. I 2015 fikk vi dessverre bare
tilbake ett evalueringsskjema (tall fra 2014 i parentes):
1. Det rent faglige innholdet i foredraget: 8 (9,6)
2. Hvor relevant var innholdet i forhold til deres ønsker? 8 (9,4)
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3.
4.
5.
6.

Virket foredragsholderen godt forberedt? 10 (10)
Var foredragsholderen flink til å snakke til målgruppen? 10 (9)
Praktiske forhold: - (9,3)
Hadde gruppen kjennskap til gjeldssletteproblematikk før foredraget? 5 (3,8)

SLUG i media i 2015
SLUG var i media 16 ganger og omtalt 4 ganger i 2015. Her er en oversikt over saker som SLUG har
fått publisert i aviser, der SLUG blir intervjuet eller som SLUG selv har laget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Den Afrikanske lånefesten» Klassekampen 25. februar
«Gribbefond skviser Argentina» Ny Tid 31. mars
«Oljefondet låner penger til land Norge boikotter» NRK.no 6. mai
«Krever nye etikkregler for Oljefondet» NRK.no 6. mai
«Slett Nepals gjeld» NRK Ytring 8. juni
«Folk i Oslo fikk hakeslipp: Her får de penger av en fremmed» Sol.no og sedenne.no 12. juni
TV2 Nyhetskanalen 8. juli
«Alene mot gribbene» Klassekampen 8. juli
«Sletter ikke Nepals gjeld» Bistandsaktuelt 11. juli
«46 land på kanten av stupet» Dagsavisen 15. juli
«46 land på kanten av stupet» Rogalands avis 15. juli
«46 land på kanten av stupet» Vårt Land 16. juli
Dagsnytt 18 16. juli
«Global gjeldskrise truer – hva gjør Norge?» Verdidebatt 8. september
«Norge nøler om gjeldslette» Dagsavisen 10. september
«48 land truet av gjeldskrise» NRK.no 10. september

Nettside og sosiale medier
2015 er det første året vi kan føre statistikk for de nye nettsidene våre. Vi hadde i gjennomsnitt 865
treff per måned. SLUG brukte Facebook aktivt for å spre informasjon og kjøpte ved flere anledninger
Facebooks egne promoteringsverktøy for å nå bredere ut. Pr. desember 2015 hadde vi 1883 likes på
Facebook-siden. Det er en økning på ca. 15 % dette året. I desember 2015 hadde vi 1258 følgere på
Twitter, en økning på ca. 8,7 % siden 2014.

Side 9 av 11

Organisasjon
Kontingent og finansiering
Som så mange andre små organisasjoner som driver informasjons- og politisk påvirkningsarbeid er
SLUG største utfordring mangel på finansiering. I 2010 innførte vi medlemskontingent, og i 2015 fikk
vi inn 88,5 % av forventet innbetaling. SLUG har i 2015 fått støtte av Forum for Utvikling og Miljø og
Changemaker til å lage kampanjefilm. Skoler der SLUG har holdt foredrag har selv dekket
reiseutgifter.

Internasjonalt samarbeid
På internasjonale konferanser er SLUG ofte den eneste norske sivilsamfunnsorganisasjonen
representerte, og i mange tilfeller den eneste nordiske. Vi ser deltagelse på slike møter som en svært
viktig del av det politiske 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.

Medlemsorganisasjoner
SLUG har pr. desember 2015 44 medlemsorganisasjoner. I 2015 har SLUG jobbet tett med flere av
våre medlemsorganisasjonene opp mot de store internasjonale prosessene. I noen av prosessene har
SLUG tatt en lederrolle, mens SLUG har nytt godt av samarbeidet i andre sammenhenger. SLUG har i
2015 samarbeidet spesielt tett med Changemaker, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna om alt fra
kronikker, leserinnlegg, kampanjeutvikling og underskriftskampanjer til lobbymøter og
politikkutvikling. SLUG har som tidligere år koordinert nordiske innspill til våre styrerepresentanter i
Verdensbanken og IMF.

Årssamling
SLUGs Årssamling ble avholdt 20. april 2015 i Menneskerettighetshusets lokaler. På møtet var 15
medlemsorganisasjoner tilstede: KrFU, Fellesrådet for Afrika, Changemaker, Press, KFUK-KFUM
Global, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Plan Norge, Miljøpartiet de Grønne, Attac, Senterungdommen,
Sosialistisk Ungdom, Norsk Folkehjelp, Spire og Fivas.

Styret
Etter Årssamling 2015 hadde SLUG følgende styre:







Astrid Iversen (leder) – innstilt i 2014 for 2 år
Catharina Bu (Redd Barna) – innstilt i 2014 for 2 år
Sindre Johannes Taxt Måge (Press) – innstilt i 2015 for 2 år
Tore Storehaug (KrFU) – innstilt i 2014 for 2 år
Peter Ringstad (Kirkens Nødhjelp) – innstilt i 2015 for 2 år
Kasper Landmark – innstilt i 2014 for 2 år
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Tuva Widskjold (Changemaker) – innstilt i 2015 for 2 år
Guro Klausen (KFUK-KFUM Global) – innstilt i 2014 for 2 år
Elise Skarsaune - innstilt i 2014 for 2 år
Nina Vesterager - innstilt i 2014 for 2 år

Ettersom flesteparten av styremedlemmene som ble innstilt i 2014 ble innstilt for 2 år, er det nå en
risiko for at nesten hele styret må byttes i 2016. Valgkomiteen har derfor blitt oppfordret til å skape
en jevnere rullering i tråd med SLUGs vedtekter der det skrives at om lag halvparten av
styrerepresentantene skal være på valg hvert år. Valgkomiteen besto av Ingrid Aas Borge (leder),
Knut Hjelleset fra RORG-samarbeidet og Jonas Ådnøy Holmqvist fra Fivas. Styret møttes seks ganger i
2015. Arbeidsutvalget besto av Astrid Iversen, Peter Ringstad og Kasper Landmark.

Sekretariatet
I 2015 har SLUG hatt færre ansattressurser enn tidligere år. Daglig leder Gina Ekholt var alene de
første tre månedene av året inntil hun sluttet 31. mars. Øystein Windstad ble ansatt som politisk
rådgiver fra 1. april og Maren Hemsett som daglig leder fra 1. juli. Windstad sluttet i oktober 2015 og
det ble ikke ansatt ny politisk rådgiver. Hanna Wernø har vært ansatt i til sammen tre måneder som
informasjonsmedarbeider i ulike prosjektstillinger. Astrid Iversen mottok månedlig styrelederhonorar
på kr 1 500 hele året.

Økonomi
SLUG fikk i 2015 en forlengelse av rammeavtalen fra Norad på 1 million kroner. På grunn av
utskiftninger i sekretariatet søkte SLUG ikke om tilleggsmidler i 2015. Andre midler kommer fra
momskompensasjon, kortidsutleie av kontorplass, medlemskontingent og støtte til kampanjefilm.

Det internasjonale nettverket
SLUG er medlem i Eurodad, et europeisk nettverk for organisasjoner som jobber med gjeld- og
utviklingsspørsmål. I 2015 ble daglig leder Maren Hemsett valgt inn i styret til Eurodad og har deltatt
på styremøter og strategimøter der hun har arbeidet for å beholde gjeld som en sentral del av
Eurodads arbeidsplan. Jubilee South og de regionale nettverkene Latindadd og Afrodad er de
viktigste Sør-baserte samarbeidspartnerne til SLUG.

Deltagelse på internasjonale møter
I 2015 deltok SLUG på følgende internasjonale møter:





Eurodad-konferanse om FfD i København.
Verdensbanken og IMFs årsmøter i Lima, Peru.
Strategimøte med europeisk gjeldsnettverk i Barcelona.
To heldags Eurodad-styremøter i Brussel.
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