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Innspill til UD før Financing for Development Forum 23-26. april 2018 
 

Det er bare 12 år igjen til 2030. 17 ambisiøse mål ble i 2015 vedtatt av verdenssamfunnet for å 
utslette fattigdom i alle dens former og dimensjoner innen 2030. Samme år loset Norge FNs 
medlemsland gjennom en krevende prosess med å få på plass økonomiske og strukturelle 
forpliktelser for å sikre tilstrekkelig og god finansiering for utvikling gjennom Addis Abeba 
Action Agenda. Tre år etter avtalene ble inngått er vi er fortsatt langt unna å være på rett 
spor.  
 

Addis-avtalen innebærer blant annet satsning på økt finansiell åpenhet, nasjonal 
ressursmobilisering, bærekraftige investeringer, ansvarlig næringsliv, ansvarlig långivning og 
håndtering av store gjeldsbyrder. Verden ligger bak skjema på innfrielsen av flere av disse 
forpliktelsene.  
 

Oppfølgingen av Addis-avtalen, gjennom FFD-Forum, er en svært viktig arena både for sikre 
finansieringen av FNs bærekraftsmål og for å arbeide for et mer rettferdig og robust 
internasjonalt finanssystem. Det er derfor svært gledelig at statssekretæren prioriterer å delta 
på årets forum. FfD er et åpent og representativt forum hvor alle land har en plass ved bordet, 
og bør derfor være den arenaen hvor avgjørende politikk for finansiering for utvikling vedtas.  
 

Norske myndigheter har stor kompetanse på, og historie som pådriver for, sentrale elementer 
i FfD-agendaen som er tvingende nødvendig for å lykkes med finansiering av 
bærekraftsmålene, slik som skatt, ulovlig kapitalflukt, ansvarlig långivning og bistand. Norges 
drivkraft er derfor avgjørende fremover.  
 

I forkant av neste ukes FFD Forum, ønsker undertegnede organisasjoner å gi noen 
anbefalinger som vi ber deg ta opp under forumet:   
 

1. Understreke at det haster å implementere tiltak som adresserer de systemiske og 
strukturelle utfordringene som hindrer land i å realisere bærekraftig og inkluderende 
utvikling - slik som å bekjempe skatteunndragelse og skatteunngåelse; utvikle 
rettferdige internasjonale skatteregler; og forhindre og håndtere ikke-bærekraftige 
gjeldsbyrder.  

 

2. Fremme ‘Leave No One Behind’-løftet som et veiledende prinsipp for finansiering og 
ressursmobilisering, og oppfordre til innsats for ‘social compact’: Økt finansiering for 
utvikling må føre til bedring for de fattigste og ekskluderte. LNOB bør derfor være et 
veiledende prinsipp for å sikre at ressursene mobiliseres på en rettferdig måte (f.eks. 
gjennom progressiv skattlegging), og brukes der de trengs mest. Norge må be om økt 
innsats på forpliktelsen som ligger i Addis-avtalen, om en ‘social compact’, for å sikre 
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tilstrekkelig og god offentlig finansiering til sosiale sikkerhetsnett og grunnleggende 
tjenester som helse og utdanning.  

 

3. Sterkt oppfordre donorland til å møte sine forpliktelser, slik Norge har gjort, om å gi 
minst 0.7 prosent av BNI til bistand, og 0.15-0.20 prosent av BNI til Minst Utviklede 
Land, og til å øke innsatsen for å implementere prinsippene for utviklingseffektivitet. 
Foreløpig har kun fem av OECD DACs medlemsland nådd målet om 0.7% av BNI til 
bistand, og innsatsen for utviklingseffektivitetsprinsippene har i stor grad stagnert.  

 

4. Sterkt oppfordre til økt innsats for tiltak som fremmer nasjonal ressursmobilisering 
(DRM) og hindrer ulovlig kapitalflukt, og tiltak som fremmer et reelt inkluderende 
internasjonalt skattesamarbeid: Vi ber Norge støtte FNs skattekomité økonomisk, 
jobbe for opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN, og oppfordre til  innsats 
for økt åpenhet (deriblant utvidet land-for-land rapportering og offentlige 
eierskapsregistre), og bistand til skatteteknisk samarbeid (bl.a. Innfrielse av 
forpliktelsene i Addis Tax Initiative).  

 

5. Understreke den svært kritiske gjeldsveksten etter finanskrisen og risikoen ved at et 
økende antall lavinntektsland nå er i gjeldskrise. Fremme retningslinjer for ansvarlig 
utlån og låneopptak og jobbe for en global enighet om disse. Nye retningslinjer bør 
bygge på “UNCTAD’s principles for responsible sovereign lending and borrowing”. Nye 
retningslinjer åpner for å kunne fremme obligatorisk åpenhet om låneavtaler og 
betingelser.  

 

Norsk sivilsamfunn v/ Forum for Utvikling og Miljø (representert av SLUG og Kirkens 
Nødhjelp), Redd Barna og Changemaker vil være representert under FFD-forumet neste uke, 
og vi ser frem til å møte deg under FFD-forumet, og til videre dialog.  
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