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VERDENSVALGET
I skrivende stund er et stortingsvalg like om hjørnet.
Stortingsvalget er også et verdensvalg. På godt
og vondt får norske politiske valg globale følger.
En ny stortingsperiode byr på nye muligheter også
i utviklingspolitikken. De viktigste målene har vi
likevel klare. FNs, og verdens, bærekraftsmål,
staker ut kursen for en mer rettferdig verden. Vi
skal utrydde fattigdom og sult, bekjempe ulikhet i og
mellom land, stoppe klimaendringene, sikre vann og
gode sanitærforhold for alle – med mer. Dette skal vi
oppnå om tre stortingsperioder – i 2030.

land enn andre veien. I sum er derfor gevinsten
størst for rike land. Samtidig har flyten av offentlig
finansiering i samme periode vært mindre enn
lovet, og stadig mer ustabil. Utviklingslands allerede
svake skattegrunnlag blir undergravd av skattekutt
til flernasjonale selskaper og av skatteparadiser.
Resultatet blir manglende inntekter til grunnleggende
velferdstjenester og nødvendig infrastruktur. Leder
for Eurodad, Jesse Griffiths, utdyper dette i kapittel
3. Griffiths gir også noen tydelige anbefalinger om
hvordan Norge kan bidra.

Klimaendringer, fattigdom, ulikhet og krig skaper
dårlige livsvilkår og mørke framtidsutsikter for stadig
flere mennesker. Folk vil ha skole og helsetilbud til
barna sine, og en jobb så de kan forsørge familien
sin. Mange steder er framtidsutsiktene så dårlige at
folk ikke ser noen vei utenom å reise vekk. Vi lever
i en stadig mer sammenvevd verden. Derfor betyr
utviklingspolitikken vår noe også for oss her i Norge
og Europa. Det er i alles interesse at norsk politikk
bidrar til å skape en mer rettferdig verden.

Vurdering av partiprogrammene
FN-sjef António Guterres advarte nylig om at verden
allerede er bak skjema når det gjelder flere av
FNs bærekraftsmål. Både bærekraftsmålene og
de umiddelbare utfordringene vi ser rundt oss nå
krever mer enn det som kan løses innenfor rammene
av klassisk bistand. Vi trenger derfor en samstemt
politikk - på tvers av alle stortingskomiteer og
ministerposter. Uansett hvem som kommer i posisjon
11. september må alle partier bidra.

Status for de siste fire årene
I denne rapporten gjør vi opp status for
utviklingspolitikken både internasjonalt og her
hjemme. Viktige framskritt er gjort de siste fire
årene. Norge har bidratt til utviklingen av robuste
bærekraftsmål, og regjeringen har trappet opp
innsatsen på utdanning og humanitær respons. Det
utviklingspolitiske initiativet har likevel i stor grad
vært i Stortinget, som blant annet har sikret fortsatt
bevilgning av 1 prosent av nasjonalinntekten til
bistand, et mer bærekraftig Oljefond og fortsatt støtte
til sivilt samfunn.

Den kommende stortingsperioden fram til
2021 blir avgjørende for Norges framgang mot
bærekraftsmålene. Kirkens Nødhjelp har vurdert
partienes valgprogrammer. De fleste viktige tiltak
for en samstemt og rettferdig politikk er å finne
hos et eller flere partier. Vi ser likevel at det største
engasjementet for globale spørsmål ofte finnes i
de minste partiene på Stortinget. Det trengs mer
ambisiøs politikk også fra de større partiene.

På andre områder har regjeringen ikke levert.
Dette gjelder blant annet større åpenhet om svart
økonomi og skatteunnvikelse, om gjeldsslette,
økte oljefondsinvesteringer i fattige land og løftet
om en årlig utviklingspolitisk redegjørelse. Den
utviklingspolitiske debatten har blitt skadelidende,
blant annet som følge av at posten som
utviklingsminister ble avskaffet. Kapittel 2, skrevet
av professor i internasjonal diakoni Hans Morten
Haugen, gir en gjennomgang av hovedtendensene i
norsk utviklingspolitikk de siste fire år.
Utvikling handler om mer enn bistand
Bistanden utgjør bare en liten del av den samlede
kapitalflyten mellom rike og fattige land og det går
samlet sett mer penger ut av utviklingsland til rike
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10 anbefalinger
Med adresse til alle partiene presenterer vi i denne
rapporten våre 10 anbefalinger for det kommende
Stortinget. Vi har tro på at norsk politikk kan bidra
til en mer rettferdig verden. Kirkens Nødhjelp lover
drahjelp til alle gode krefter i regjering og storting
også de neste fire årene.

Anne-Marie Helland
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

NORSK UTVIKLINGSPOLITIKK 2013-2017
Hans Morten Haugen,
Cand. pol. Dr. juris, professor i
internasjonal
diakoni
ved
VID
vitenskapelige høgskole, studiested
Diakonhjemmet.
En gjennomgang av norsk utviklingspolitikk over
fire år i ett kapittel krever noen avgrensninger.
Hovedvekten i denne evalueringen ligger på
stortingsmeldinger og komitéinnstillingene til
disse stortingsmeldingene. I tillegg gjennomgås
utenriksministerens redegjørelser i Stortinget, en
offentlig utredning og en forskrift, og noen sentrale
dokumenter fra andre instanser, eksempelvis
to forventningsdokumenter fra Norwegian Bank
Investment Management (NBIM).
Etter en kort gjennomgang av regjeringsgrunnlaget
for og den internasjonale konteksten for
utviklingspolitikk, drøftes kritisk følgende saksfelt:
Porteføljeinvesteringer og Statens Pensjonsfond –
Utland (SPU); klima – med vekt på klimarettferdighet
og menneskerettigheter; skatt, kapitalflukt og gjeld;
handel og direkteinvesteringer; våpeneksport;
og tradisjonell bistand. Jeg går i liten grad inn på
budsjettmessige disposisjoner i bistandsbudsjettet,
og gjør bruk av én bistandsansevaluering. Videre,
selv om Norges rolle i internasjonale forhandlinger
omtales, gir ikke kapitlet noen inngående drøfting
av norske prioriteringer, men begrenser seg til noen
overordnede hensyn.
Regjeringen Solberg rapporterer å ha levert sju
stortingsmeldinger som i særlig grad omhandler
utviklingspolitiske spørsmål (se også s 12 i den
første meldingen (utviklingsmeldingen)):
• Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for
felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk
utviklingspolitikk, jf. Innst. 440 S (2016-2017).
• Meld. St. 22 (2016–2017) Hav i utenriks- og
utviklingspolitikken (havmeldingen), jf. Innst. 330
S (2016-2017).
• Meld.
St.
37
(2014–2015)
Globale
sikkerhetsutfordringer
i
utenrikspolitikken.
Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet
og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom
(sikkerhetsmeldingen) jf. Innst. 199 S (2015-2016).
• Meld. St. 35 (2014–2015) Sammen om jobben.
Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet
(næringslivsmeldingen) jf. Innst. 198 S (20152016).
• Meld. St. 29 (2014–2015) Globalisering og
handel. Muligheter og utfordringer for Norge i
handelspolitikken (handelsmeldingen) jf. Innst.
101 S (2015-2016).

•

•

Meld. St. 10 (2014–2015) Muligheter for alle.
Menneskerettighetene som mål og middel i utenriksog utviklingspolitikken (menneskerettsmeldingen)
jf. Innst. 226 S (2014-2015).
Meld. St. 25 (2013–2014) Utdanning for utvikling
(utdanningsmeldingen) jf. Innst. 125 S (2014–
2015).

Andre vil supplere en rekke andre stortingsmeldinger
som også handler om utviklingsspørsmål, blant
annet de årlige rapportene om norsk våpenhandel og
forvaltningen av Statens Pensjonsfond - Utland:
• Meld. St. 36
(2015-2016)
Eksport
av
forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll
og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, jf.
Innst. 54 S (2016-2017).1
• Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltningen av Statens
pensjonsfond i 2016, jf. Innst. 357 S (2016-2017).2
Mens
komitéinnstillingene
til
de
sju
stortingsmeldingene nevnt øverst er blitt kortere
sammenlignet med komiteinnstillingen til de
stortingsmeldingene som ble levert under
Stoltenberg II-regjeringen som satt 2005-2013, er
omfanget på de innstillingene levert om våpeneksport
og oljefondet blitt omtrent dobbelt så lange i 2017
sammenlignet med 2014. Denne økningen skyldes
to forhold: For det første tar stortingsmeldingene
fra Solberg-regjeringene opp færre temaer enn
stortingsmeldingene fra Stoltenberg II-regjeringen; i
tillegg vil noen mene at de er mindre ambisiøse og
mindre kontroversielle. For det andre ønsker flere
av partiene at humanitære og utviklingspolitiske
spørsmål skal ha en mer sentral plass knyttet til
våpeneksport og SPU-forvaltning.
Særlig påstandene om mindre ambisiøse og
mindre kontroversielle stortingsmeldinger trenger
dokumentasjon.
Mens
Stoltenberg-regjeringen
leverte sin visjon for sin framtidige utviklingspolitikk
våren 2013 gjennom Meld St 25 (2012-2013) Dele
for å skape, jf. Innst. 420 S (2012-2013), med vekt på
demokrati og sivilsamfunn; bærekraftig og
jobbskapende
vekst;
naturressurser;
aktiv
fordelingspolitikk; rollen til FN og finansinstitusjonene; og ulovlig kapitalflyt, leverte Solbergregjeringen sin første stortingsmelding våren 2014,
hvor fokuset var betydelig smalere: utdanning. I
Stortingets behandling er dette sitatet illustrerende:
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene
fra
Arbeiderpartiet,
Senterpartiet
og
Sosialistisk Venstreparti, ser Meld. St. 25
(2013–2014) om utdanning for utvikling som
en viktig kursendring i utviklingspolitikken.
Verdensvalg 2017
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Flertallet viser til at mens utdanningsbistanden utgjorde 13,3 prosent av bistanden
i 2005 og 13,5 prosent av bistandsrammen
i regjeringen Bondeviks budsjettforslag for
2006, så falt utdanningsbistandens andel helt
ned til 7,2 prosent i 2013 3
At utdanning ble løftet fram i den første
utviklingsrelaterte meldingen i Solberg-regjeringen
var ikke overraskende, og at dette var en kursendring
var en lenge brukt retorikk fra de borgerlige partiene,
men kritikken mot manglende satsing på utdanning
hadde vært tverrpolitisk.
I komiteinnstillingen (Innst. S. nr. 269 (2008–2009)) til
St.meld. nr. 13 (2008–2009) Klima, konflikt og kapital
fra den rød-grønne regjeringen kom kritikken mot
bistandsprioriteringene også fra regjeringspartienes
representanter på Stortinget. Alle representantene
bortsett fra de fra Frp «forutsetter at spesielt
bevilgningene til utdanning trappes reelt opp, og
viser til komiteens gjentatte presiseringer av dette
i inneværende stortingsperiode.»4 Denne kritikken
mot egen regjering har ikke preget Stortinget under
Solberg-regjeringen.
Ordbegrensningen i dette kapitlet gir ikke mulighet
til å gå inn på alle stortingsmeldinger like grundig,
og havpolitikken vil ikke bli gjenstand for inngående
vurdering. Heller ikke menneskerettigheter vies et
eget kapittel, men vil drøftes særlig i kapitlene om
porteføljeinvesteringer gjennom SPU og klima. Det
er relevant å peke på at sammen med likestilling,
anti-korrupsjon og klima og miljø defineres
menneskerettigheter som tverrgående hensyn i
norsk utviklingspolitikk, noe som innebærer at:
«[a]lle utviklingstiltak skal vurderes ut fra hvordan
de påvirker, eller påvirkes av, disse tverrgående
hensynene. De tverrgående hensynene skal
som et minimum inngå i risikostyringen av alle
bistandstiltak.»5
Regjeringen har prioritert menneskerettigheter
i perioden, men i mindre grad under
asylinnstrammingene i november 2015 – som ikke
ble så omfattende som regjeringen foreslo.6
Videre er det verdt å merke seg til tross for at å
bekjempe menneskehandel var av prioriteringene
i firepartiavtalen mellom Venstre (V), Kristelig
Folkeparti (KrF), Fremskrittspartiet (Frp) og Høyre
(H) fra 30. september 2013 («Avtalen»), kom det
ingen ny handlingsplan eller andre konkrete tiltak
da den forrige tre års handlingsplanen gikk ut i
2014. I de to årene etterpå har tiltakene kommet
etter representantforslag, ikke initiativer fra
regjeringen; ett fra november 2015 etter forslag
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fra KrF-representanter;7 og ett fra desember 2015
etter forslag fra V-representanter.8 En helhetlig
handlingsplan mot menneskehandel kom endelig i
desember 2016.9
Det har vært en del støy om bistandsbudsjettet i den
aktuelle perioden, og det er samarbeidspartiene
i Stortinget som har sikret en mer gjenkjennelig
innretning på budsjettet sammenlignet med forslaget
fra regjeringen. Dette har vært grundig omtalt i
media.
Et annet forhold som har skapt støy har vært ILPIsaken, som handler om eierutbytte, beslutning om
tildeling av store beløp to dager etter mottatt søknad
– seks uker før fristen gikk ut, med påfølgende
stortingshøring – der den nye ILPI-ansatte i dette
prosjektet hadde vært UDs saksbehandler for
søknaden. ILPI-saken viser både systemsvakheter
i UD og en manglende kapasitet i UD – illustrert
ved at man valgte å la Norge være representert i
internasjonale forhandlinger med ILPI-konsulenter.
Som en reaksjon frøs UD en rekke utbetalinger,
inklusive lovede utbetalinger, og Riksrevisjonen
har lovet å gjennomgå UDs praksis. Det er viktig at
ikke ILPI er det eneste konsulentselskapet som har
mottatt betydelige beløp fra UD, som dokumentert i
Development Today,10 og praksisen startet før Solbergregjeringen. Mens organisasjonene som mottar
tilskudd må betale tilbake hver krone som ikke kan
dokumenteres brukt, har konsulentbetalinger ingen
tilsvarende krav om tilbakebetaling.
Regjeringsgrunnlag og internasjonale trender og
prosesser som har preget Solberg-regjeringen
Kun to av punktene i Avtalen inngått 30. september
2013 omhandler utviklingspolitiske problemstillinger,
nemlig 2d) om menneskerettigheter og bekjempelse
av vold og undertrykking, og 2e) om internasjonal
solidaritet, som konkretiserer ett punkt, nemlig
«jenters utdanning i fattige land.»11
Regjeringserklæringen omtaler bistand under
utenrikspolitikken, og løfter blant annet fram at
Norge skal «[t]a en global lederrolle i arbeidet med
utdanning for alle.»12 Videre – selv om det faktum at
Solberg valgte å ikke ha en egen utviklingsminister,
men snarere legge hele utviklingsporteføljen
til utenriksministeren – heter det i regjeringserklæringen: «Gi en årlig utviklingspolitisk
redegjørelse i Stortinget for å bidra til en bredere
debatt om mål og virkemidler i utviklingspolitikken,
dersom Stortinget ønsker dette.»13 Dette har ikke blitt
fulgt opp; snarere varslet utenriksministeren allerede
vinteren 2014 at endringer i utviklingspolitikken
vil bli «et viktig element» i den utenrikspolitiske
redegjørelsen.14 Ingen egen utviklingspolitisk

redegjørelse er blitt gitt i denne regjeringsperioden,
og bare én NOU er avgitt, om Afghanistan,15 og ingen
nye er bestilt av Utenriksdepartementet.
Det som har kjennetegnet de fire utenrikspolitiske
redegjørelsene har vært en erkjennelse av
sikkerhetsutfordringer, der den siste har brukt
begrepet
«ansvarlig
realisme»
om
norsk
16
utenrikspolitikk. I 2016 uttalte utenriksminister
Brende: «Vi må ha klart for oss hva som er i norsk
interesse. Vi må skille mellom vitale, viktige og
andre interesser.»17 Av ti punkter som oppsummerer
2016-redegjørelsen handler 5 om utviklingspolitiske
temaer: 1) hjelp til sårbare stater; 2) konsentrasjon
av utviklingspolitikken – med økte krav til
evaluering og resultater; 3) utdanning for alle; 4)
freds- og forsoningspolitikk; og 5) internasjonalt
klimaarbeid. Det er derfor grunnlag for å si at
utviklingspolitiske utfordringer er integrert i den
generelle utenrikspolitikken, og at det har vært
en rekke anledninger til å diskutere tradisjonell
utviklingspolitikk, inklusive under regjeringens
Veivalg-prosjekt, som ikke handlet utelukkende
om utenrikspolitikk – og der utviklingspolitiske
perspektiver ble løftet opp i stortingsmeldingen.18
Likevel kan det spørres om «samstemtpolitikken»
er gitt nok plass når oppmerksomheten har
ligget
i
skjæringspunktet
utviklingspolitikk/
sikkerhetspolitikk.
Særlig ett forhold i Stortingets behandling av Veivalgmeldingen er verdt å merke seg. Flertallet uttaler
– etter at hele komiteen har gitt prinsipiell støtte til
koordineringsmekanismer i konfliktsituasjoner:
For å unngå at bistandsprosjekter rammes
av væpnet strid, vil komiteens flertall,
alle unntatt medlemmene fra Høyre og
Fremskrittspartiet, likevel advare mot en
integrering av militær og sivil innsats; det
prinsipielle skillet mellom norsk militær og
sivil innsats bør opprettholdes.19
Grenseoppgangene mellom militær og sivil innsats
omfatter en dimensjon ved «securitization», som
ble definert slik i første boken om dette fenomenet:
”an extreme version of politicization that enables
extraordinary means to be used in the name of
security.”20 Securitization gir seg utslag både i
innenriks-, utenriks- og utviklingspolitikk. Vi kommer
tilbake til en drøfting av prosjekter for sikkerhet og
godkjenning av slike som utviklingsbistand i det nest
siste underkapitlet.
En annen trend i den aktuelle perioden er at den
globale flyktningkrisen, med 65 millioner på flukt
– derigjennom 21 millioner utenfor sitt eget land –
nådde Europa.

Som følge av at OECDs utviklingskomite (DAC) tillater
at utgifter til mottak av asylsøkere kan føres på
bistandsbudsjettet som offentlig utviklingsbistand
(ODA) betyr økte utgifter til mottak av asylsøkere
mindre til tradisjonell utviklingsbistand. En betydelig
andel av bistandsbudsjettet – 10,8% i 2015 (3,7 mrd.
NOK) og 18,4% i 2016 (6,7 mrd. NOK) – har gått til
mottak av flyktninger, ifølge Bistandsaktuelt.21
Flere store internasjonale konferanser har funnet
sted; jeg trekker fram tre fra 2015:
• Addis Abeba-konferansen for Finansiering for
utvikling; den tredje internasjonale konferansen
om finansiering for utvikling; se A/RES/69/313.
• Spesialsesjonen av FNs Generalforsamling som
vedtok Bærekraftsmålene; se A/RES/70/1.
• Partsmøtet for Klimakonvensjonen (COP 21), som
vedtok Paris-avtalen.
Sluttdokumentene fra disse møtene vil omtales i
analysen av den norske utviklingspolitikken. De
norske forhandlerne i disse tre konferansene hadde
et mandat om å inkludere menneskerettigheter
og godt styresett. I alle tre slutterklæringene er
betydningen for privat næringsliv løftet fram, som vi
kommer tilbake til under.
Menneskerettigheter
ble
løftet
fram
i
utenriksministerens
første
utenrikspolitiske
redegjørelse, holdt i 2014, men på en måte
som understreket «handel, investering og
næringsutvikling»
i
gjennomgangen
av
22
menneskerettigheter og demokrati. Selv om det
kan være koplinger av denne type, er det andre
forhold som mer direkte vil fremme demokrati
og
menneskerettigheter.
2015-redegjørelsen
understreket
menneskerettighetene
som
et
verdigrunnlag: «Respekt for menneskerettighetene
gir trygge rammer for utvikling og vekst. Betydningen
for Norge av en allmenn respekt for og etterlevelse av
felles verdier og normer kan knapt overvurderes.»23
Menneskerettigheter forblir for ofte på et for generelt
nivå, men eksempelvis retten til mat løftes fram
i en enstemmig komiteinnstilling,24 og sosiale og
økonomiske rettigheter understrekes i innstillingen
om handelspolitikk.25
I tillegg til at sluttdokumentene fra det tre store møtene
holdt i 2015 understreker menneskerettigheter
som grunnlag, er det også relevant å peke på at
menneskerettigheter er tatt inn i eksempelvis
Verdensbanken sitt nye Environmental and Social
Framework, vedtatt i 2016,26 og virksomt fra 2018.
Særlig tydelig er menneskerettighetsfokuset når
urfolk omtales.
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Samtidig har vi sett en klart sterkere nasjonalt og
religiøst forankret identitetspolitikk, noen steder
koplet opp mot «verdikonform» livsførsel. Press
på kvinners reproduktive rettigheter, rangering av
viktige «nasjonale» bidrag i kulturlivet og vekt på
tradisjonelle verdier illustrerer denne trenden.
En siste trend som er umulig å overse, er bevisstheten
om klima- og miljøkrisene.
Jeg vil derfor konkludere med at vi har sett fem
«trender» i den aktuelle perioden:
• «securitization»;
• flyktningsituasjonen;
• økt vekt på betydningen av privat næringsliv i
utviklingspolitikken;
• menneskerettighetene som ramme, mål og
middel for utviklingspolitikken;
• kombinasjonen
av
identitetspolitikk
og
moralpolitikk;
• økt bevissthet om naturens og jordas tåleevne.
Porteføljeinvesteringer og Statens Pensjonsfond –
Utland (SPU)
Det har kommet én stor seier for dem som arbeider for
å endre investeringsprofilen for SPU: vedtaket i 2015
om at oljefondet skal selge seg ut av kullselskaper.
Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra
Statens pensjonsfond utland har to kriterier som
kan gi grunnlag for utelukkelse. For det første et
produktkriterium (§ 2(2)), mer konkret gruve- og
kraftselskaper som har minst 30 % av sine inntekter
fra eller baserer 30 % av sin virksomhet på «termisk
kull». For det andre et atferdskriterium (§ 3d)), mer
konkret at selskapets aggregerte atferd medfører
utslipp av klimagasser «i uakseptabel grad ». Det var
en enstemmig finanskomité som våren 2013 ba om
etablering av en ekspertgruppe for å vurdere blant
annet utelukkelse fra kull- og petroleumsselskaper.27
Statsråden skrev i forkant av innstillingen at hun ikke
støttet dette forslaget.28
Det har også fattet to andre vedtak, om
forventningsdokumenter for menneskerettigheter
(2016) og om skatt og åpenhet (2017). Disse kommer
i tillegg til de tre tidligere forventningsdokumentene,
om klimaendringer, vannforvaltning og barns
rettigheter, som alle ble revidert i 2015. Mandatene
for å utarbeide forventningsdokumentet for
menneskerettigheter og for skatt og åpenhet var
forankret i enstemmige komiteinnstillinger.29
En kort innføring i de to siste forventningsdokumentene
vil gis. Menneskerettighetsdokumentet understreker
at selv om ikke selskaper har folkerettslige
forpliktelser, representerer menneskerettighetene
«viktige standarder» for selskapene. Videre
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understrekes viktigheten av en aktsomhetsbasert
risikohåndteringsprosess,30 der omfanget på denne
bestemmes av «alvorligheten av de mulige negative
effektene og praktiske hensyn, som selskapets
størrelse, sektor, kontekst for den konkrete
virksomheten og selskapsstruktur.»31 Vi ser at alle
disse kan forstås som subjektive kriterier, men
ethvert selskap forventes å gjennomføre konsekvensog risikovurderinger.32 Selskapene oppfordres også
til å gjøre bruk av uavhengig ekspertbistand når
menneskerettighetsstrategier og -retningslinjer
utarbeides. Til sist understrekes konsultering med
og involvering av potensielt berørte grupper, samt
etablering av klagemekanismer for dem som kan
påvirkes negativt av selskapets virksomhet.33
Skatt og åpenhet-dokumentet understreker ikke bare
etterlevelse av lovens bokstav, men også lovgivers
intensjon.34 NBIM gjør en vurdering av hvorvidt økt
skatteåpenhet kan være en konkurransemessig
ulempe for det enkelte selskap, og er ikke enig i at
mest mulig åpen rapportering av verdiskaping og de
skatter som er betalt til den enkelte jurisdiksjon – sett
i lys av verdiskapingen gjort i denne jurisdiksjonen
– vil redusere konkurransefortrinnet.35 Dette kravet
tydeliggjøres: «Dersom selskapene velger å ikke
anvende slike åpenhetsprinsipper, bør de være
forberedt på å forklare dette.»36 Dette er en viktig
presisering. I tillegg brukes uttrykket «aggressiv
skattemessig adferd», og det pekes på at slik atferd
kan skape investeringsrisikoer, siden den enkelte
investor ikke kan forutsettes å ha tilstrekkelig
aktsomhet eller overvåkingsevne av selskaper hvor
investoren har eierandeler.37
Oppsummert er innholdet i begge dokumenter
så tydelig som det er mulig å håpe. Selv om disse
dokumentene er utarbeidet av NBIM, og Solbergregjeringen ikke kan ta direkte æren for innholdet,
har regjeringen lagt til rette for utarbeiding av
dokumentene, og ingen av regjeringspartiene har
stemt mot i Stortinget.
Kirkens Nødhjelp (KN) og Den norske kirke har begge
vedtak på at 10 prosent av SPU må investeres i
fattige land innen ti år,38 et tall som KN senere har
justert opp. Mindre omfattende krav er formulert
av KrF, som i en rekke mindretallsmerknader fra
2009, ofte støttet av andre partier, har bedt om et
«investeringsprogram
med formål å investere
i fattige land », de siste årene med formuleringen
«investeringsramme på minst 20 mrd. kroner.»39
Dette forslaget er i sin ordlyd nærmest identisk med
en setning i regjeringserklæringen:

Deltagere på klimakampanjen «We have faith
– act or for climate justice» i Tanzania.
FOTO: Bergit Sønstebø Svendseid, Kirkens Nødhjelp

Regjeringen
vil
opprette
et
investeringsprogram innen SPU, med samme
krav til forvaltning som andre investeringer i
SPU, med formål å investere i bærekraftige
bedrifter og prosjekter i fattige land og
fremvoksende markeder.40
Vi ser at det er tillegget «fremvoksende markeder»
som skiller de to, og formuleringen «vil opprette» er
temmelig klar. Et annet forslag fra KrF som ikke har
fått støtte av et flertall i komiteen er investeringer
i såkalt «unotert infrastruktur».41 En utredning
som hadde som mandatet å finne eksempler på
«omdømmemessige konsekvenser» ved å investere
i slike prosjekter, men rapporterte at slike negative
konsekvenser var vanskelige å finne.42 Til slutt er det
verdt å merke seg at en enstemmig komite ber om
at rutiner ved kjøp av statsobligasjoner – oppkjøp
av andre lands gjeld, altså en form for lån til slike
land – redegjøres for i framtidige årsrapporter,43 men
uten noen eksplisitte krav om at SPU skal være en
ansvarlig utlåner.
Det er derfor grunnlag for å si at med unntak av mangel
på oppfølging av løftet fra regjeringserklæringen har
regjeringen og Stortinget skapt et grunnlag for en
klarere sosial og miljømessig investeringsprofil for
SPU, men SPU er ikke blitt et godt nok redskap for
grønn omstilling og fattigdomsreduksjon.

Klima, med vekt på klimarettferdighet og
menneskerettigheter
Klimaendringenes menneskerettighetskonsekvenser
understrekes både av regjeringen og av utenriks- og
forsvarskomiteen. Etter å ha fastslått at «mange
menneskerettigheter, inkludert retten til en
tilstrekkelig levestandard for alle, er bare mulig med
biologisk mangfold og velfungerende økosystemer
både globalt og lokalt», kommer en enstemmig
utenrikskomite med et ønske om at «regjeringen
skal være en pådriver og støttespiller for rettsvernet
til kommende generasjoner.»44 Dette er i tråd med
Grunnloven § 112, første ledd, men det overraskende
er at hele komiteen står bak dette ønsket.
Paris-avtalens fortaleavsnitt 11 ber:
...partene, når de iverksetter tiltak
mot
klimaendring,
respektere,
fremme og vurdere sine respektive
menneskerettighetsforpliktelser, rett til
helse og rettigheter for urfolk, lokalsamfunn,
migranter, barn, funksjonshemmede og
mennesker i sårbare situasjoner samt retten
til utvikling, likestilling mellom kjønnene,
kvinners rettigheter og rettferdighet mellom
generasjonene.
Også her løftes framtidige generasjoner fram. Selv
om sitatet er hentet fra fortalen og selv om verbet
er bør (eng. should), er denne presiseringen viktig.
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Norge var av statene som arbeidet for å få inn
menneskerettighetsperspektiver i Paris-avtalen.
Samtidig har regjeringen fattet lisensvedtak i 23.
konsesjonsrunde og utlyst 24. konsesjonsrunde, uten
tilstrekkelige konsekvensanalyser for det globale
klima ved å forlenge petroleumsutvinningen langt
forbi 2050. Heller ikke er det gjort tilstrekkelige
konsekvensanalyser av en slik ekspansjon av
petroleumsutvinning for menneskerettighetene for
urfolk i Arktis eller framtidige generasjoner.
Vi ser fra sitatet fra Paris-avtalen over at det er
kun retten til helse (artikkel 12 i Konvensjonen om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) som
er løftet fram. Stortingskomiteen understreket
retten til en «tilstrekkelig levestandard» – merk at
artikkel 11 i Konvensjonen om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter anerkjenner retten til en
tilfredsstillende levestandard – som omfatter bolig,
vann og mat. Denne påpekningen er viktig i lys av
klimarettferdighet: Det urettferdige i at de som i
minst grad har ansvar for klimaendringene – og
færrest ressurser til å treffe tiltak og beskytte seg
– lider mest under klimaendringenes konsekvenser.
Som det vil være kjent har Norge vært særlig aktive
i å sikre vern av regnskog som tiltak for å binde CO2.
Internasjonalt går dette under navnet REDD (Reduced
emissions from deforestation and forest degradation,
and foster conservation, sustainable management of
forests, and enhancement of forest carbon stocks);
på norsk brukes oftest ”klima og skog”. I arbeidet
med å få større utbredelse av slike skogtiltak har
utvikling av ulike «sikringsmekanismer» vært
sentrale. Disse, som i stor grad bygger på standarder
fra Verdensbanken, inklusive International Finance
Corporation, Verdensbankens avdeling for utlån til
private, er gitt støtte av utenriks- og forsvarskomiteen
(minus Frp).45 Selv om disse standardene er tydeligst
på menneskerettigheter for prosjekter som påvirker
urfolk, er det riktig at skogprosjektene generelt
har ført til langt større oppmerksomhet rundt
rettighetene for dem som bor i skogen og høster fra
og bruker denne. I Paris-avtalen er skogtiltak tatt
inn i artikkel 5, men formuleringen om sosiale og
menneskerettslige hensyn er svak («benytte positive
insitamenter der det er hensiktsmessig for gevinster
utenom karbon...»).
En
full
gjennomgang
av
kvotesystemet
(Kyotoprotokollen artikkel 17) og den grønne
utviklingsmekanismen
(CDM;
Kyotoprotokollen
artikkel 12) er ikke mulig, men omfattende kritikk
har vært framført mot særlig det europeiske
kvotesystemet for å tillate for mange kvoter, slik at
prisen i perioder har vært rundt 4 euro pr tonn CO2. For
CDM er kritikken at den har skapt perverse insentiver
til å satse på produksjon – og deretter destruksjon
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– av kjølegasser, som inneholder ekstremt sterke
drivhusgasser (hydrofluorkarboner). Videre er kravet
om at finansieringen skal være «addisjonell», altså
at utslippstiltaket ikke hadde funnet sted uten denne
ekstra finansieringen, ofte ikke oppfylt, siden det
viser seg at det utslippsreduserende tiltaket ville ha
kommet også uten denne finansieringen.
Det er imidlertid ikke riktig å skylde på Norge for
disse effektene. Norge har imidlertid fortsatt å
legge til rette for petroleumsutvinning og ikke satse
tilstrekkelig på utvikling av fornybar energi.
Skatt, kapitalflukt og gjeld
Gjennom kapitalfluktutvalget og ulik nettverksbygging
var Norge ledende internasjonalt på bekjempelse
av problemet med skatteunnvikelse og kapitalflukt.
Mens skatteunngåelse («tax avoidance») formelt er
lovlig er skatteunnlatelse («tax evasion») formelt
sett ulovlig. Fordi det kan være svært vanskelig
å sette riktig merkelapp før man har en dom i en
konkret sak, kan det engelske ordet «tax dodging»,
altså skatteunnvikelse, være hensiktsmessig.
Slik unnvikelse dekker både skatteunngåelse og
skatteunnlatelse. Skattespørsmål var sentrale i
Finansiering for utvikling-konferansen.46
Prinsippet om land for land-rapportering (LLR)
finnes i to versjoner hva gjelder omfanget på
rapporteringen: «LLR for skatteformål» og «LLR etter
regnskapsloven». Denne siste omtales som «utvidet
LLR», der rapporteringen skal inn i det overordnede
konsernregnskapet – gjennom et notesystem til dette
regnskapet. Det er skatteformålene er sentrale for
OECDs tiltakspakke, kjent under navnet BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting). OECDs tiltakspakke
representerer skritt i riktig retning, men utgjør ikke
effektive nok tiltak til å motvirke skatteunnvikelse.
Mens Stortinget har bedt om konkrete tiltak
som vil begrense skatteunnvikelse, har både
regjeringen og offentlige utredninger gitt lite hjelp
til dette. Vi skal først se på en forskriftsendring fra
regjeringen og deretter en delrapport fra det såkalte
Hvitvaskingsutvalget. Det understrekes at disse er
eksempler. Flere eksempler kunne vært benyttet,
men hovedbudskapet kommer fram.
Som eksempel på at regjeringen ikke leverer på
basis av det Stortinget bestilte, skal vi se på en
endring som knytter seg til EUs regnskapsdirektiv
(2013/34/EU), som altså hjemler en «utvidet LLR».
Forankringen i Stortinget er et anmodningsvedtak
som ber om tiltak for å «sikre at relevante
opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra
datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland
fremkommer i regnskapet.»47 I komiteinnstillingen

til næringsmeldingen ber en enstemmig komite
«regjeringen sikre at den varslede utvidede landfor-land-rapporteringen etter regnskapsloven og
innføringen av et norsk eierskapsregister ivaretar
slik åpenhet.»48
Det er minst tre problemer med forskrift om LLR:
1) Forskriftens 3. ledd i § 4 innledes med: «Når
det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til
myndigheter … fordelt på de enkelte land hvor
virksomhet» (egen utheving). En slik formulering
tillater at svake/manglende rapporteringskrav i den
enkelte jurisdiksjon kan videreføres. 2) uttrykket
«virksomhet» mot slutten av samme setning –
antakelig skal det stå «foretaket driver virksomhet»49
– som må leses som at rapporteringskravet kun
utløses dersom reell virksomhet finner sted, når vi
vet at mange registreringer skjer kun for å overføre
omsetningstall og unndra skatteforpliktelser. 3) Ordet
«registrering» er ikke brukt, slik at det er mulig å
unngå å rapporteringskrav dersom foretaket hevder
å ikke «drive virksomhet» der foretaket er registrert.
Den siste utviklingen i LLR er svar fra finansminister
Jensen av 5. mai 2017 til et representantforslag
om at rapportering må skje uavhengig av nivå på
innbetalingene, og som noter til finansregnskapet.50
Ministeren framholder at det ikke er «hensiktsmessig
å innta LLR som noteopplysning i foretakenes
årsregnskap», siden det innebærer at LLR da blir
mindre oversiktlig – og at rapportering i en egen LLRrapport vil «underlegges krav om full revisjon».51
Som eksempel på at også offentlige utvalg ikke
makter å følge opp pålegg fra Stortinget – selv
om disse ikke er tatt inn i mandatet – skal vi se på
Hvitvaskingsutvalget. I delrapport 2 skriver utvalget
om pålegg i EUs fjerde Hvitvaskingsdirektiv om
etablering av et register over reelle rettighetshavere:
Registeret skal i utgangspunktet være
offentlig tilgjengelig. Forslaget innebærer
med andre ord at det ikke lenger kreves
en legitim interesse for at andre enn
rapporteringspliktige og myndighetene skal
få tilgang til registeret.52
Til tross for denne forståelsen av direktivet, og til
tross for at Stortinget understreket betydningen
av et offentlig register,53 og at dette registeret
«implementeres med åpenhet»,54 foreslo utvalget
et lukket register, at børsregistrerte selskaper ikke
skal oppføres i registeret, og at bare eierskap på 25
% eller mer skal oppgis. Oslo Børs har ingen plikt
for selskapene til å oppgi egentlige eiere, men har
frivillige retningslinjer som oppfordrer selskapene til
å gi slik informasjon.

Selv om dette er tekniske spørsmål, er
hovedkonklusjonen at Stortinget ber om større
åpenhet og mer omfattende tiltak mot svart økonomi
og skatteunnvikelse, men regjeringen har ikke
levert i samsvar med bestillingen. Videre følger
regjeringen opp OECDs tiltakspakke, men går ikke
alltid så langt som EU-direktivene forutsetter, og på
nasjonalt nivå har regjeringen fremmet forslag som
er for svake, og som med sin ordlyd motarbeider
formålet. Når vi snakker om regjeringen må dette
leses «Finansdepartementet». Også under de to
rød-grønne regjeringene var det UD som ivret for
endringer, mens Finansdepartementet holdt igjen, og
dette mønsteret har vedvart.
Internasjonalt har Norge bistått Zambias og
Tanzanias myndigheter med å øke skatteinngangen
fra gruveselskaper. Dette arbeidet løftes fram
i utviklingsmeldingen: «Norge vil i tråd med
konferansen i Addis Abeba om finansiering for
utvikling, oppfylle sin politiske forpliktelse om å doble
støtten til skatterelaterte spørsmål i bistanden.»55
Dette løftet er ikke blitt fulgt opp. Tvert om – det
brukes mye mindre penger i dag på skatt enn det
gjorde i 2015 da løftet ble gitt. Det er derfor grunnlag
for å si at Norge ikke har den samme internasjonale
posisjonen i 2017 som i 2013.
På
gjeldsområdet
har
forslaget
om
en
gjeldsforhandlingsmekanisme ikke fått støtte
fra Norge, som stemte avholdende til de tre
sentrale FN-resolusjonene, som endte med ni
prinsipper for gjeldsforhandlinger.56 Ideen om
en
gjeldsforhandlingsmekanisme
ble
bredt
diskutert i Det internasjonale pengefondet (IMF) på
begynnelsen av 2000-tallet, og ble også blitt ført
videre av UNCTAD,57 men forslaget fikk ny giv etter
at tre oppkjøpsfond (vulture fund, ofte omtalt som
«gribbefond») ikke ville akseptere en omforent
avtale mellom de øvrige kreditorene til Argentina –
og som var basert på at alle kreditorer sluttet opp om
avtalen. En rettslig kjennelse i USA påla Argentina
å betale gjelden til disse tre fondene, noe som var
et brudd med den omforente avtalen. Punktet i
regjeringserklæringen om at regjeringen skal «[b]
idra til gjeldsslette for fattige land gjennom både
internasjonale og bilaterale avtaler»,58 kan derfor
sies å ikke være oppfylt – selv om det altså var snakk
om FN-resolusjoner med nytt innhold.
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Direkteinvesteringer og handel
I forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon
(WTO) har forhandlingene innenfor den såkalte
Doha-runden – lansert i 2001 – dratt ut i tid. Børge
Brende uttalte i den utenrikspolitiske redegjørelsen
våren 2016: «Fremgang under WTOs Nairobimøte i desember i fjor var derfor gode nyheter for
Norge.»59 Den eneste avtalen som til nå er sluttført er
Avtalen om handelsfasilitering.60 Dette er en relativt
ukontroversiell avtale. En ny såkalt plurilateral
avtale om miljøvarer og –tjenester er i sluttfasen av
forhandlingene, der uenigheten handler om hvilke
varer og tjenester som inkluderes, slik at de kan få
redusert tollsats.
To av tre ministerkonferanser rundt år 2000 ble
avbrutt uten ordentlige slutterklæringer. I Seattle i
1999 skjedde bruddet som følge av USAs posisjoner
om arbeidstakerrettigheter. I Cancun i 2003 brøt en
gruppe land som følge av EUs insistering av å få
enighet om forhandling av nye avtaler (de såkalte
«Singapore issues»: investeringer, konkurranse,
åpenhet i anskaffelse og handelsfasilitering)
før EU ville gi noen innrømmelser. Når WTO er
blitt mindre relevant i å fremme handels- og
investeringsliberalisering har vi sett flere regionale
initiativer.
Gjennomgangen
under
vil
fokusere
på
tjenesteliberalisering og på investeringsavtaler.
Innledningsvis er det nødvendig å påpeke at tittelen
«frihandelsavtale» ofte skjuler det faktum at
vesentlige reguleringer kan være omfattet av disse
avtalene, inklusive immaterialrettsbeskyttelse, ofte
med beskyttelsesnivåer som ligger høyere enn hva
statene ble enige om i WTOs TRIPS-avtale.
I tjenesteforhandlinger finnes General Agreement
on Trade in Services-avtalen som trådte i kraft
i 1995, sammen med resten av WTO-avtalene.
Denne avtalen lister opp ulike hovedkategorier av
tjenester, og overlater til det enkelte land hvilke
kategorier som skal føres opp på ulike bindingslister,
og eventuelt med hvilke unntak. Det har vært et
ønske om et langt mer omfattende system, der alle
tjenester i utgangspunktet skal være gjenstand for
WTO-prinsippene om nasjonal behandling (ikke gi
utenlandske aktører dårligere vilkår enn nasjonale
aktører) og bestevilkårsprinsippet (vilkår som gis
aktører fra ett land skal innrømmes aktører fra alle
land). Som det heter på UDs hjemmeside var det
ministrene som i 2011 ba WTO-medlemmene om å
vurdere alternative forhandlingsformer («explore
different negotiating approaches») for å oppfylle
Doha-mandatet.61
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Trade in Services Agreement (TISA)-forhandlingene
var svaret på denne anmodningen. Disse
forhandlingene skjer formelt uten WTO, og TISA vil
være en plurilateral avtale, men målet er at TISA
kan innlemmes i WTOs eksisterende regelverk.
Hovedforskjellen
er
måten
bindingslistene
settes opp på; i TISA må man aktivt unnta, hvis
ikke er tjenestekategorien omfattet. Kritikken
mot TISA-forhandlingene har blant annet vært
hemmelighold, men hemmeligholdet var antakelig
større under Stoltenberg-regjeringen enn under
Solberg-regjeringen. Et flertall i utenriks- og
forsvarskomiteen (minus Arbeiderpartiet og KrF)
understreker betydningen av «jevnlige møter
med fagorganisasjoner, næringsliv og det sivile
samfunn »62 Vi ser at komiteflertallet likestiller
disse tre grupper av aktører, men det er svært ulik
møtehyppighet med disse tre typene av aktører.
Videre har mangelen på klart mandat som har
forankring i Stortinget vært kritisert – fra et mindretall
(Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet): «Etter
fleire spørsmål ser det no ut til at regjeringa reknar
Noreg sitt opningstilbod som et mandat.»63 Norge
legger ikke skjul på å ha offensive interesser innenfor
handel med tjenester, og regjeringen ville ha tjent
på å få et klarere mandat fra Stortinget for TISAforhandlingene.
Selv om det finnes en Avtale om handelsrelaterte
investeringstiltak (TRIMS) under WTO-paraplyen,
finnes det ingen omforent global investeringsavtale.
De aller fleste bilaterale investeringsavtaler (BIT) ble
inngått på 1990-tallet, og de BIT som inngås i dag
har ofte langt sterkere bestemmelser på miljø- og
menneskerettighetsområdet, med understrekning
av adgangen til offentlig regulering. Selv om såkalt
investor-stat-tvistesløsning (ISDS) omtrent like ofte
ender med at staten vinner som at selskapet vinner –
og ca like mange tvister ender i forlik – er det mange
reelle bekymringer knyttet til slik tvisteløsning.
For det første er det kun selskapene som kan gå
til sak; avtalene er ikke formulert slik at staten
kan gå til sak for internasjonale tribunaler – men
statene kan reise sak mot selskaper for nasjonale
domstoler. For det andre er det meget kostbart, ofte
langvarig, og juridisk krevende å være i en tvist. For
det tredje er det ofte ikke noe krav om at nasjonale
rettsmidler skal være uttømt før saken tas til et
internasjonalt tribunal, og selv om et slikt krav var
inne i den BIT-modellavtalen som den rød-grønne
regjeringen la fram i 2008, var kravet ikke inne i
den BIT-modellavtalen som Solberg-regjeringen
foreslo i 2015, og som ennå ikke er vedtatt. For
det fjerde er kompetansen til dommerne i disse
tribunalene ofte preget av kommersielt orientert

jus, der det ikke stilles eksplisitte krav til generell
folkerettkompetanse. International Centre for the
Settlement of Investment Disputes (ICSID) benyttes
ofte for ISDS, og ICSID-konvensjonen artikkel
14(1) vektlegger fire fagområder for dommerne i
tvisteløsningstribunalene: Jus, handel, industri eller
finans. Det er verdt å merke bruken av ordet «eller».
Regjeringen har verken trumfet gjennom en
modellavtale eller nyere BIT-avtaler; og forhandlingene
gjennom EFTA med en rekke større stater som India
har gått langsomt. Det er derfor grunnlag for å si at
selv om muligheten for en utenlandsk investor til
å gå rett til et tvistesløsningstribunal i forslaget til
BIT-modellavtale representerer en forskjell mellom
to forrige regjeringene, er det ikke grunnlag for å
si at Solberg-regjeringen har stått for en aggressiv
handels- og investeringsliberalisering.
Våpeneksport
Har Solberg-regjeringen søkt å øke norsk
våpeneksport på måter som er omstridte? Det mest
relevante som har skjedd i den aktuelle perioden er
Avtale om handel med konvensjonelle våpen, som ble
vedtatt under Stoltenberg-regjeringen (april 2013),
men som trådte i kraft mens Solberg-regjeringen
satt ved makten (desember 2014). Avtalens artikkel
6 og 7 ble tatt inn i UDs Retningslinjer for eksport
av forsvarsmateriell når disse ble revidert i 2014.
I tillegg bygger Retningslinjene på artikkel 2 i EUs
felles holdning om våpeneksport (2008/944/CSFP).
En ytterligere føring kom gjennom Stortingets
presisering av 1997:
Utenriksdepartementets vurdering av disse
forholdene omfatter en vurdering av en
rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål
knyttet til demokratiske rettigheter og respekt
for grunnleggende menneskerettigheter.64
Det er uklart hvordan «spørsmål knyttet til » er
å forstå, og også hva som skal til for at en stats
myndigheter ikke utviser tilstrekkelig respekt.
Forskrift om eksport av forsvarsmateriell,
flerbruksvarer, teknologi og tjenester, sist endret 6.
juni 2017, gir ikke ytterligere hjelp til å tolke denne
bestemmelsen. Mesteparten av forskriften er knyttet
til prosedyrer, men det er viktig at § 24 i forskriften
slår fast: «Utenriksdepartementet kan kreve at
leverandøren fremlegger en sluttbrukererklæring.»
Utenriksdepartementet rapporterer å avslå i
overkant av 20 søknader om lisens for eksport av
forsvarsmateriell årlig – og antallet er økende.65
Før 2015 ble det ikke oppgitt hvor mange avslag
som ble gitt. Det er derfor grunn til å være enig i at
graden av åpenhet har økt – også under Solbergregjeringen. I en mindretallsmerknad ber V og SV
«regjeringen offentliggjøre begrunnelser for avslag
på og innvilgelser av lisenssøknader til land utenfor
NATO.»66

Regelverket, også slik det var før revisjonen i 2014,
har vært praktisert slik at stater som intervenerer
militært i andre stater faller utenfor bestemmelsen
om ingen våpeneksport til «områder det er krig eller
krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.»67
Dette er formulert slik i den siste komiteinnstillingen:
«Det legges ikke begrensninger på hvor land som
er godkjent som mottakere av forsvarsmateriell fra
Norge bruker sitt materiell.»68 Dette ble kritisert i
den siste komiteinnstillingen, med utgangspunkt
i Gulfstatene sin militære deltakelse i konflikten i
Jemen.
Hovedregelen er at for salg av såkalt A-materiell
(våpen og ammunisjon) til land som ikke er
klasse 1 (NATO, Sverige, Finland og «enkelte
særskilt nærstående land»)69 kreves en «[m]
yndighetsbekreftet
sluttbrukererklæring
med
reeksport-klausul», altså ingen videre salg uten
Norges godkjenning. Situasjonen er den at flere
stater på den arabiske halvøy har mottatt A-materiell
fra Norge, som Qatar, Forente arabiske emirater og
Kuwait, og disse inngår i den Saudi-ledede koalisjonen
i Jemen. Innstillingen diskuterer om kriterium 2
(«Respekt for menneskerettighetene og internasjonal
humanitærrett i den endelige bestemmelsesstaten»)
kan nødvendiggjøre begrensninger i handelen
med disse statene. Regjeringen informerer om at
ammunisjon til Forente arabiske emirater ble holdt
tilbake i 2016.70 Med tanke på kritikken mot Qatar
om terroristfinansiering (som også er tatt inn som
del av grunnlaget for Gulf-statenes sanksjoner mot
Qatar – uten at forfatteren ønsker å ta stilling til
sanksjonene) – er det tvilsomt om regjeringen kan
fortsette våpenhandelen med Qatar.
Den samlede verdien av forsvarsmateriell har
sunket fra 2012 (4,6 mrd. NOK) til 2015 (4,2 mrd.
NOK).71 Det er heller ikke på dette politikkområdet
grunnlag for å si at Solberg-regjeringen har stått
for en handelsliberalisering, i dette tilfellet av norsk
forsvarsmateriell. Med tanke på de mangesidige
begrunnelsene stater kan ha for å intervenere
militært i et naboland virker det likevel merkelig at
det ikke – verken av denne eller tidligere regjeringer
– er blitt vurdert hvorvidt staters atferd utenfor eget
territorium burde hjemle en legitim begrensning på
handelen med forsvarsmateriell med denne staten.
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Tradisjonell bistand
Regjeringen
har
vektlagt
fem
tematiske
satsingsområder
for
utviklingspolitikken:
1)
Utdanning; 2) helse; 3) næringsutvikling og
jobbskaping; 4) klima, miljø og fornybar energi; og
5) humanitær bistand. Som vi så over, er det riktig
å si at økt satsing på utdanning var en «moden
frukt» som ventet på å bli høstet, og var også i tråd
med daværende tusenårsmål 2 og 3, samt særlig
nåværende bærekraftsmål 4. Heller ikke de øvrige
prioriteringene kan sies å være overraskende.
Jeg vil først kommentere punktene 3) og 4) og
deretter drøfte regjeringens ønske om å utvide
hvilken type utviklingshjelp som bør regnes som
ODA. Dette vil si at jeg ikke går inn i prosessen med
omdefinering av «særlig viktige land» for norsk
utviklingsbistand, vekselvis kalt «partnerland» (2025 land),72 «fokusland» (12 land)73 og «pilotland»,74
den siste for utdanningssatsingen. Uten å gå i
detalj er det meget sannsynlig at disse hyppige
skiftene i samarbeidsrelasjoner til enkeltland
har skapt frustrasjoner for både diplomater og
samarbeidspartnere i de ulike land.
Alle er enige om at det er et dynamisk næringsliv
som er avgjørende for sosioøkonomisk utvikling.
Dynamisk skal forstås som et næringsliv som evner
å fremme produksjonsmessig differensiering, som
makter å skape framover- og bakover-koplinger
mellom ulike sektorer, og som beveger seg i retning
av storskalaproduksjon, der enhetskostnadene pr
produsert enhet er raskt fallende.75
Interessant nok er det kun Stortingsmeldingen om
næringsutvikling som har fått vurderingen «svært
viktig som et videre redskap »76 av utenriks- og
forsvarskomiteen. Stortingsmeldingen gir noen
nye tiltak eller virkemidler, og disse listes opp i 18
strekpunkter i komiteinnstillingen. Jeg velger å
løfte fram tre av disse: Bistandens katalytiske rolle;
strategisk satsing på utvalgte sektorer; og vekt på
kvinners rettigheter og likestilling. Mange av de andre
punktene er allerede behandlet tidligere i kapitlet.
Som katalytisk forstås utviklingssamarbeid som
evner å «utløse kapital eller annen form for
innsats fra private aktører.»77 Konkret handler
dette om at utviklingsbistanden kan brukes til
å forbedre rammevilkårene for privat initiativ. I
tillegg bruker regjeringen begrepet «tilleggsverdi»
om utviklingsbistanden, som defineres som at
utviklingsbistanden «bidrar til et resultat som ikke
ville vært oppnådd uten bistandens medvirkning.»78
Det kan være vanskelig å se for seg hvilke
rammevilkår og resultater det konkret siktes mot,
men eksempelvis den norske innsatsen for fattiges
bruks- og eiendomsrettigheter kan være et eksempel.
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Strategisk satsing på utvalgte sektorer; her er det
sentrale at «Norge har sterke kompetansemiljø »79 En
tilsvarende vektlegging finnes i utviklingsmeldingen,
der «bilateralt samarbeid
gir god plattform for
engasjement for norsk næringsliv og handel.»80
Følgende uttalelse fra politisk rådgiver Ingrid
Skjøtskift i Utenriksdepartementet tydeliggjør denne
avveiningen: «Vi skal hjelpe de fattigste og de mest
sårbare landene, bistanden skal ha effekt, og vi
skal hjelpe der vi har kunnskap og kompetanse…
[…] Samtidig tenker vi også på norske interesser.»81
Norske interesser er altså en motivasjon. Hvordan
norsk kompetanse skal tilpasses de lokale
forutsetninger og behov slik at synergier skapes er
naturligvis avgjørende. Norfund løftes fram av de
fleste av partiene, men etter å ha vist «stor uenighet
rundt resultatet av evalueringen» av Norfund fra 2014
understreker tre av partiene (Sp, V og SV): «Eventuell
tilførsel av ny kapital til Norfund bør skje etter
en evaluering av effektiviteten av investeringene,
sammenlignet med alternative kanaler.»82
Kvinners rettigheter og likestilling, som et såkalt
tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk: Dette
er et stort felt innenfor utviklingsbistanden. En
evaluering fra 2015 understreker, i tillegg til svak
bemanning på avdelinger som arbeider med kvinners
rettigheter, «fravær av målrettet sektorspesifikk
kapasitetsstyrking, for eksempel i landbruk,
energi eller forvaltning [governance].»83 Det er helt
avgjørende at kvinner, som vil ha betydelig interesse
av å ivareta sine omgivelser, og sikre seg og sin familie
et bedre utkomme gjennom mer effektiv bruk av de
tilgjengelige ressursene, trekkes inn i planlegging
og gjennomføring av utviklingstiltak. Det er ikke
grunnlag for å hevde at regjeringen har gjort ekstra
prioriteringer for å bedre kvinners (forhandlings)
situasjon, selv om det er positivt at likestilling er blitt
et tverrgående hensyn i utviklingspolitikken.
Til punktet om klima, miljø og fornybar energi er
det relevant å peke på at klima- og skogsatsingen
er videreført, og Brasil er den største mottakeren
av norsk utviklingsbistand de siste årene. Økningen
i Brasils avskoging de siste årene, og særlig etter
maktovertakelsen til president Temer innebærer at
slik støtte fra Norge kan fryses.
Til slutt, vi så innledningsvis at utgifter til
mottak av flyktninger utgjorde 18,4 % av norsk
utviklingsbistand i 2016, og gjennomsnittet for
OECD-land var 10,8 %.84 Det er ingen tvil om at dette
– sammen med støtte til skogbevaring – utgjør de
absolutt viktigste forklaringene på at den vanlige
utviklingsbistanden blir svekket. Regjeringen
fremmer i sikkerhetsmeldingen forslag om at to nye
former for støtte bør bli godkjent som ODA – og vil

arbeide i DAC for justering av DAC-retningslinjene:
bistand mot mafiavirksomhet og ulovlig handel
(inkl. menneskehandel og naturkriminalitet), og
bistand mot radikalisering, voldelig ekstremisme og
terrorisme.85 Kun ett av partiene melder motstand
mot det som omtales som «utvanning av hva som
regnes som bistand», nemlig SV.86
Det er derfor grunn til å hevde at regjeringen har
holdt oppe støtten på bistanden primært ved at flere
former for støtte regnes som ODA. Dersom initiativet
for å «justere» DAC-retningslinjene lykkes er det
i realiteten ingen tak på hvor mye som kan gå til å
bekjempe ulovlig handel og ekstremisme.
Drøftende oppsummering
På de fleste områder har Solberg-regjeringen
medført en liten dreining i politikken. Stikkordene
er mer vekt på «grunnbehov» i bistanden, mer
vekt på næringslivinvolvering – og mindre vekt på
offensive tiltak mot skatteunnvikelse og ulikhet. I en
mindretallsmerknad til utviklingsmeldingen skriver
Ap, Sp og SV at «regjeringen ikke varsler ett konkret
tiltak for hvordan de skal bidra til å nå bærekraftsmål
10 om minkende ulikhet.»87
Samtidig er det i dag langt større oppmerksomhet
på ulikhet – og betydningen av liten ulikhet – i
2017 sammenlignet med 2007. I sin bok fra 2010
spør Dan Banik hvorfor så mange snakker om
fattigdomsreduksjon mens så få snakker om
ulikhetsreduksjon.88 I dag er ulikhetsreduksjon –
forstått av Høyre som tiltak mot «utenforskap» – en
sentral politisk målsetting for alle partier.
Det er også verdt å merke seg at de to
stortingskomiteene vi har sett på, finanskomiteen og
utenriks- og forsvarskomiteen, har utmerket seg ved
at de to regjeringspartiene har stilt seg bak tydelige
bestillinger til de respektive ministrene. Forskjellen
er betydelig i oppfølgingen av vedtakene. Dersom
enstemmige komiteer har bedt om et tiltak og
regjeringens tiltak ikke tilsvarer det som komiteen
ba om er det ikke overraskende opposisjonspartiene
som fortsetter å etterlyse; representantene fra
regjeringspartiene slutter seg ikke til slike kritiske
merknader.

Det er i handels- og investeringspolitikken at den
største viljen til endring har vært uttrykt, blant annet
i regjeringserklæringen, gjennom formuleringene
«[ø]ke bruken av bilaterale investeringsavtaler …»
«[a]rbeide for økt frihandel » og «inngå bilaterale
handelsavtaler »89 Likevel har ikke endringene
reelt sett vært betydelige. Dette skyldes at BITmodellavtalen ikke er blitt innført, at det generelt har
vært mye støy rundt BITs, at EFTA ikke har startet
nye frihandelsforhandlinger, og at de pågående
forhandlingene, både gjennom EFTA, gjennom
TISA og gjennom WTO, har dratt ut i tid. På dette
politikkområdet har derfor de faktiske endringene
blitt mindre enn det regjeringserklæringen la opp til.
Vi har sett at det i perioden er blitt en klarere
sosial og miljømessig investeringsprofil for SPU
– selv om det fortsatt er rom for forbedringer i
investeringsprofilen til SPU. Videre så vi at Norge er
en mer ivrig forkjemper for tiltak mot klimaendringer
på internasjonalt plan enn i Norge. Innenfor skatt
og kapitalflukt er det Finansdepartementet som
motsetter seg endringer, men samtidig har den
lovede økningen til skattesamarbeid med enkeltland
over bistandsbudsjettet uteblitt. Regjeringen har
ikke sluttført nye frihandelsavtaler eller BIT-avtaler.
Heller ikke innenfor eksport av forsvarsmateriell
ser vi noen liberalisering, men spørsmålet om
eksport av våpen til intervenerende stater vil bli
mer påtrengende. Til slutt kan bistandsinnsatsen
oppsummeres med at det har skjedd en svekking av
den tradisjonelle bistanden, ved at så stor andel går
til mottak av asylsøkere – og regjeringen har varslet
at den vil arbeide for at bistand til å bekjempe ulovlig
handel og ekstremisme skal regnes som ODA.
Vi har sett at på det aktuelle politikkområdet er det
to punkter i regjeringserklæringen som ikke har blitt
oppfylt: Gi en årlig utviklingspolitisk redegjørelse i
Stortinget, og etablere et investeringsprogram i SPU
for fattige land og fremvoksende markeder. Videre er
det tvilsomt om punktet om å bidra til gjeldsslette for
fattige land er blitt oppfylt, gitt den passive norske
holdningen i FN-prosessen i 2014 og 2015, som
endte med ni prinsipper for gjeldsforhandlinger.

Det er samarbeidspartiene som har spilt den
viktigste rollen i å hindre en større omlegging av
norsk utviklingspolitikk i mer liberalistisk retning.
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1. EXECUTIVE SUMMARY
The Sustainable Development Goals (SDGs) are
ambitious objectives: business as usual will not
deliver them. To meet this challenge, we will have
radically to reshape national, regional and global
economies. But if developing countries are to chart
their own paths to prosperity, we must also rethink
the way we govern and manage the global financial
and economic system. A review of the current state
of financing for development shows the nature of the
challenge:
Private finance: International private capital has
proven volatile, is often short-term, and has been
net negative since 2015. To protect themselves from
external shocks, developing countries have built
up their reserves, resulting in a further massive
transfer of resources to developed countries. In total,
therefore, financial capital has been flowing out of
developing countries in net terms for over a decade.
By contrast, domestic private investment has been
a high share of GDP, particularly in middle-income
countries, and has not suffered from volatility.
Successful developing countries have directed
domestic investment into productive sectors, while
carefully managing international private finance:
now their ability to do this is significantly curtailed by
the international trading system and by international
rules.

Public finance: Domestic public finance is by far
the largest development finance resource for those
developing countries which have significantly
improved tax collection. However, their alreadylimited tax bases have been hurt by a trend to reduce
taxes on multinationals. Furthermore, significant
tax revenues are lost due to the use of offshore
financial centres, intra-company operations within
multinational corporations, and the secret transfer
of financial resources out of developing countries.
As a result there are significant public resource
shortfalls for basic services, social protection and
infrastructure - particularly in least developed
countries. International public financial flows that
could help fill this gap have been lower than stated,
less than promised, and have proven volatile and
subject to changing priorities in developed countries.
The architecture of global economic governance has
been slow to change, meaning there are major gaps,
including the absence of any mechanism to prevent
and resolve debt crises - which have sadly become
a common occurrence. In addition, the majority of
developing countries are either excluded from, or
have a weak voice in, global rule setting - thereby
seriously weakening the quality of those rules.
Unfortunately, despite some notable achievements,
secrecy and opacity remain the norm at international
financial institutions, rather than transparency and
openness.
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2. INTRODUCTION: THE SDGS REQUIRE A
STRUCTURAL TRANSFORMATION
This paper focuses on the key ways in which the
global economic and financial system will have to be
transformed if we are to achieve the SDGs, and the
role Norway could play to promote change.
The SDGs are ambitious objectives:90 not only do
they call for the ending of poverty and hunger, they
also recognise the need to fight inequality (including
gender inequality), protect the environment, provide
decent work, ensure sustainable consumption and
production, and achieve global peace. Unlike the
Millennium Development Goals that preceded them,
they apply equally to all nations.
It is already clear that business as usual will not
deliver the SDGs. For example:
➢ Though there has been significant progress
in the fight against poverty, it has been
slow, with very large numbers of people particularly women and girls - remaining in
abject poverty, and many countries are being
left behind.91
➢ More than 200 million people are unemployed
worldwide, and 42% of those that do have jobs
work in ‘vulnerable occupations’. According to
the ILO, nearly 10% of youth are unemployed
in developing countries, and almost 40%
of those young people who are working are
“living in extreme or moderate poverty in
2016.”92
➢ Inequality is a defining feature of the global
and many national economies: many of the
gains that have been made in recent years
have been directed towards the wealthy.
According to Credit Suisse, more than 85%
of the world’s wealth is owned by fewer than
10% of the adult population,93 and according
to IMF researchers “the share held by the
1 per cent wealthiest population is rising
at the expense of the bottom 90 per cent
population.”94
➢ The global economic crisis has shown that
our financialised, globalised economies are
increasingly vulnerable to financial storms,
while severe debt crises have sadly become a
recurrent feature of the international system.
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Current policies are not delivering the economic
step change needed if we are to achieve the SDGs.
As the Inter-agency Task Force on Financing for
Development notes, “since the [global economic]
crisis, global growth has been sluggish, trade and
investment growth have decelerated and financial
flows have remained volatile.”95
The world continues to face grave related challenges.
We are entering an era of planet-wide human impacts
on the environment, which include climate change,
over-fishing, soil degradation and loss of biodiversity.
The Syrian conflict has reminded us of the continuing
power of war and violence to destabilise countries
and regions. These challenges could fundamentally
undermine economic progress, and emphasise the
need to take a much more active role in transforming
our economies.
The only sensible conclusion is that a ‘paradigm shift’
is essential, and we need to start now. We will have
radically to reshape national, regional and global
economies but also rethink the way we govern and
manage the global financial and economic system.
This report therefore focuses on this challenge from
the perspective of developing countries: what are the
key ways in which the global financial and economic
system needs to be reformed if developing countries
are to chart their own path to prosperity. Norway is
one of the richest countries in the world, but has also
championed a more equal, progressive approach to
economic development. It has positioned itself as an
important player in many international processes,
including the last UN Financing for Development
conference. The report finishes by re-imagining how
Norway can use its strengths to play an important
role supporting developing countries to chart their
path to a better future.

3. KEY CHALLENGES
A) PRIVATE FINANCE
International private capital has been flowing out
of developing countries, in net terms, since 2015.
International private capital flows are made up of
foreign direct investment (FDI), portfolio investment
(buying and selling stocks and shares), and other
investment - mainly international bank claims. These
flows had been net positive until 2014, but swung
dramatically negative in 2015 and 2016.96 According
to the UN, this multi-year reversal in flows has not
been seen since they started collecting records on
this in 1990.97
The real drivers of volatility are short-term flows,
driven by:
➢ Capital markets: portfolio investment has
been a negative flow for five of the past ten
years;
➢ International bank-related flows: ‘other
investment’ has been a negative flow for
the last six years, and is mainly made up of
‘international bank claims’ – in other words,
the net total of how much foreign banks owe
- or are owed - in developing countries, plus
what is owed in the domestic banking system
in foreign currencies.
While FDI dropped significantly in 2016, as the InterAgency Task Force on Financing for Development
(the ‘Task Force’) notes, it still “has tended to be
more stable and longer-term than the other types of
cross-border finance”. However “there are significant
differences in the quantity and quality of FDI inflows
accruing to different regions and countries,” and “FDI
flows to LDCs and small island developing states
[are] concentrated in extractives industries, where
their development impact is limited.”98 In addition,
developing countries lose a consistently large
proportion of GDP to investors repatriating profits
from FDI – over 2% of total GDP between 2005-12,
for example.99
As the report of the Task Force summarises, “to
date, private international capital flows have been
subject to volatility, driven by trends in the global
economy and by short-term investment horizons.”
The main explanatory factors for the switch in net
private capital flows noted above are external: a
collapse in commodity prices in 2015, and “monetary
conditions and interest rates in major advanced
economies and the strength of the dollar.”100

Protecting themselves from external shocks
transmitted through the international financial
system has very high costs for developing
countries. Developing countries have been lending
to developed countries on an enormous scale, to
build reserves with the aim of protecting themselves
against future crises. This has largely taken the form
of buying assets in developed countries, and “in the
first quarter of 2016, 64 per cent of official reported
reserves were held in assets denominated in US
dollars”.101 It is a misconception that this is driven
only by a small number of large developing countries:
the phenomenon is widespread. For example, 16
developing countries, including three LICs, invested
more than 5% of their GDP in building reserves
between 2011 and 2012.102 A far better alternative
to this diversion of scarce resources is the UN’s
proposal to issue new Special Drawing Rights (SDRs,
a kind of global reserve asset) which would then be
allocated to developing countries. The UN proposes
that new SDRs would be allocated each year, with
US$100-167 billion going to developing countries.103
In total, therefore, financial capital has been flowing
out of developing countries in net terms for over a
decade as Figure 1 (from the UN’s annual flagship
economic report104) shows, reaching -US$431 billion
in 2016. This figure comes from adding together
the outflows to build reserves and the private
international finance flows noted earlier.

Figure 1: Net transfer of resources to developing
countries and economies in transition, 2004 -2016
Source: UN/DESA calculations from IMF and World
Bank data
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By contrast, domestic private investment has been
a high share of GDP, particularly in middle-income
countries, and has not suffered from volatility.
Domestic investment is far larger than all external
financing sources combined, in all categories of
developing countries. There is a significant difference
between middle-income countries, which have
reached over 30% of GDP as domestic investment
(of which around two-thirds is private investment)
compared to low-income countries (LICs), which have
reached around 25% of GDP. Most of this difference
is explained by lower levels of public investment in
LICs. In addition to proving far less volatile, domestic
investment in developing countries does not appear
to be greatly affected by external shocks, having
increased as a percentage of GDP for developing
countries in the years following the global financial
crisis.105
Successful developing countries have directed
domestic investment into productive sectors,
while carefully managing international private
finance: their ability to do this is now significantly
curtailed by the international trading system
and by international rules. A host of strategies
successfully deployed by developing countries are
becoming increasingly difficult or even prohibited
by international agreements or WTO rules. For
example, the WTO does not allow companies to
apply subsidies linked to sourcing domestically or
on export performance; the proliferation of bilateral
trade and investment agreements restrict the use
of procurement and competition policy to promote
domestic industries; and the increasing power of
investor-state dispute provisions in those treaties give
multinationals the power to challenge governments’
efforts to promote domestic industry,106 as well as to
protect basic human rights.107
Meanwhile, the global production and trading system
continues to relegate least-developed countries to
low-value activities that cannot be the motor for rapid
economic development. As the Task Force report
notes, “...the rise of global value chains ... requires
specialised production capabilities at a demanding
level of quality and quantity... which largely confine
LDC participation in value chains to upstream
activities such as raw material provision.”108 Many
LDCs remain heavily dependent on commodities, and
hence are vulnerable to volatile commodity prices.
Commodity prices collapsed in 2015, wiping out the
gains of the previous decade,109 and according to the
IMF, “there were seven commodity exporters with
reserve levels less than three months of prospective
imports in 2014, a number set to reach 15 (out of
26) by end-2016.”110 The international community
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has largely given up on efforts to help commodity
producers stabilise their export income and capture a
greater share of the global value chain. For example,
the collapse of the International Coffee Agreement in
the mid 1980s led to the producing countries’ share of
total income from coffee sales plunging from around
half to just 10%, and it has not recovered since.111
Though the key to managing international capital
flows lies with developing countries, Norway, home
to major multinationals and the world’s largest
sovereign wealth fund, can play a role. Norwegian
government rules to enforce responsible business
can have major international consequences, thanks
to the companies they impact – both Norwegian
multinationals and other companies operating in
Norway – and potentially through ownership of the
world’s largest sovereign wealth fund – the oil fund.
For example, Norway could make major gains in the
fight against tax avoidance, tax evasion and illicit
capital flight by adopting full public country by country
reporting for multinationals operating in Norway, and
those the oil fund invests in. This would build upon
existing limited efforts and help reinforce the oil
fund’s policy statement on tax and transparency.112
The oil fund could also help increase the resources
available for tackling the very climate change
problems to which the fund itself contributed. Given
that “the absolute amount of [investment in renewable
energy] has not continued to grow measurably since
2011, meaning that it has been falling as a share of
world output”113, the fund could, for example, invest
all future revenues into renewable energy.
B) PUBLIC FINANCE
Domestic public finance is by far the largest
development finance resource for those developing
countries which have significantly improved tax
collection in recent years. Figure 2, left, shows the
steady improvement in tax collection rates as a
percentage of GDP made by developing countries.
LDCs, for example, have increased tax revenue from
a median of under 10% of GDP in 2001 to almost 15%
in 2015.114 It is important to note that the structure
of developing countries’ economies means they rely
far less than developed countries on income tax, and
more on corporate income tax (MICs) and trade taxes
(LDCs).115

annual tax revenue loss for developing
countries is related to inward investment
stocks directly linked to offshore investment
hubs”120 – only one aspect of the problem
of tax losses through opaque multinational
corporate structures.

Figure 2: Median tax revenue, 2000 –2014 (percentage
of GDP)

As a result of low tax bases, and tax losses due
to tax competition and tax avoidance and evasion,
there are significant public resource shortfalls for
basic services, social protection and infrastructure,
particularly in least developed countries. Public
expenditure is vital for delivering basic social services,
including health and education for all. However the
range of public goods that require public expenditure
is broader than this. For example, the 2030 Agenda
for Sustainable Development includes the provision
of social protection floors, including pensions,
unemployment and disability payments, and, as the
Task Force report notes, “financing social protection
generally comes from the budget: thus tax revenues
are first and foremost the basis of financing.” These
shortfalls have specific implications for women and
girls, as their health needs and socially constructed
caring roles mean they are particularly reliant on
public services and social protection.

Developing countries inevitably have limited tax
bases compared to developed countries, but this
has been made worse by a trend to reduce taxes
on multinationals. Trade liberalisation, pushed
heavily by international financial institutions, largely
removed the trade tariffs which had been a tax
collection option in previous decades, and the ‘race
to the bottom’ through tax incentives is eroding the
corporate income tax base. For example, ActionAid
estimates that statutory corporate tax exemptions
alone costs developing countries US$138 billion per
year.116 However a report by the IMF, OECD, World
Bank and UN found that “tax incentives generally
rank low in investment climate surveys in lowincome countries, and there are many examples in
which they are reported to be redundant — that is,
investment would have been undertaken even without
them.”117 Another IMF study found that “taxation is not
a significant driver for the location of foreign firms
in SSA [sub-Saharan Africa], while other investment
climate factors, such as infrastructure, human
capital, and institutions, are.”118 In other words, public
investment is a far more important driver of longerterm FDI than lower taxes, but this investment is
itself harmed by lower tax revenues.

Infrastructure should be added to this list. In
developing countries “three quarters of infrastructure
is financed by the public sector.”121 This has been the
case historically and will continue to be the case
in the future as many infrastructure investments particularly in low-income countries - are not driven
by a profit motive, or are high risk ventures that
the private sector will only undertake if subsidised.
“In China [for example] almost all infrastructure
financing is undertaken by the public sector, with
private financing as a proportion of GDP close to
zero.”122

Furthermore, significant resources and tax revenues
are lost due to the use of offshore financial centres,
intra-company operations within multinational
corporations, and the secret transfers of financial
resources out of developing countries. The scale of
the problem is, by its nature impossible to quantify
precisely, but all available figures suggest there is a
significant loss of resources by developing countries:
both in terms of lost resources for investment or
consumption expenditure in developing countries,
and lost tax revenues. For example:
➢ The Report of the High Level Panel on Illicit
Financial Flows from Africa found that the
“amount lost annually by Africa through illicit
financial flows is ... likely to exceed $50 billion
by a significant amount.”119
➢ UNCTAD found “an estimated $100 billion

While private finance is vitally important for
development, it is a mistake to suggest that it
can be a substitute for these shortfalls in public
expenditure, including in infrastructure. In fact, as
we have seen, insufficient public expenditure is a
significant barrier for investment. As the Task Force
put it, “... public investments in basic infrastructure,
health and education, and many other areas provide
the preconditions without which markets cannot
function.”123 This is why the push by the World Bank
Group and others to increase the use of publicprivate partnerships (PPPs) in infrastructure has
been misguided: too often there is no revenue
stream to repay the private sector investment, so the
repayments are made by the government. PPPs have
too often proved expensive, and because they can be
kept off-budget have resulted in hidden debts.124
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International public financial flows that could
help fill the public financing gap have been lower
than stated, less than promised, and have proven
volatile and subject to changing priorities in
developed countries. As the Taskforce notes “...
international public financial flows have fallen short
of commitments made and remain insufficient to fill
financing gaps for public investments in sustainable
development.”125 This is largely due to developed
countries’ failures to meet the UN target of 0.7% of
GDP – in 2016, members of the OECD Development
Assistance Committee (DAC) reached less than half
this figure.126 However even these figures greatly
overstate the amount of finance that actually reaches
developing countries. Country Programmable Aid
(CPA) is a subset of Official Development Assistance
(ODA), which the OECD DAC has designed to be
“much closer to capturing the flows of aid that go
to the partner countries than the concept of Official
Development Assistance (ODA).” CPA removes from
ODA items that are unpredictable by nature, entail no
cross-border flows, do not form part of cooperation
agreements between governments, or are not country
programmable by the donor. In 2011, for example,
CPA was less than $100 billion,127 significantly less
than the headline ODA figure of $144 billion.128 In
2014, for example, Norwegian CPA was less than half
its ODA figure.129
ODA figures are being brought into disrepute by
increasingly large proportions that never leave the
donor country, driven in recent years by increasing
expenditure on in-donor refugee costs. ODA is also
seriously undermined by the continued practice of
many countries of ‘tying’ ODA – using ODA to support
firms from the donor country. This not only subverts
the sustainable development focus of ODA, it also
increases the costs of projects by 15–30%.130 This in
turn is part of a broader problem of donor decisions,
preferences and changing priorities causing ODA to
be a highly unpredictable funding source. In Africa,
UNCTAD has estimated that ODA is up to four times
more volatile than domestic tax revenue.131
LDCs are understandably more dependent on ODA,
as other public finance sources are constricted: tax
collection rates are low, and opportunities to borrow
are also limited. Worryingly, ODA to LDCs fell in real
terms in 2016. A corresponding rise in the use of
loans (45% of gross ODA disbursements in 2015132),
and forthcoming changes to the ODA rules - allowing
more support to the private sector to be counted as
ODA - are deeply troubling in this regard, as these are
instruments poorly suited to LDCs. Unless there is a
step change in the amount of ODA provided, spending
more ODA on private sector support is likely to come
at the expense of grants for public investments.
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C) VULNERABILITY TO CRISES
As we have seen, the global financial system
increases developing countries’ vulnerability to
financial crises. In the twenty first century, private
capital flows to developing countries have been
largely driven by the external economic situation
and the policies of other countries. For example, the
increased capital inflows which followed the global
economic crisis were driven by low interest rates in
developed countries. This led to a ‘search for yield’,
additionally bolstered by higher commodity prices
as a response to the Chinese government’s efforts to
boost demand in China.133
At the same time, “widespread liberalization of
international capital flows and greater openness to
foreign financial institutions in [developing countries]”
have “resulted in a significant increase in the presence
of foreign investors and lenders in domestic financial
markets of [developing countries] as well as the
presence of their residents in international financial
markets, rendering them highly vulnerable to global
boom-bust cycles generated by policy shifts in
major financial centres.”134Globally, debt of the nonfinancial sector stood at 225% of global GDP in 2015,
two-thirds of which were private sector liabilities.135
Few countries’ financial sectors have escaped
impacts of the crisis, and even previously stable
countries may be at risk in the future. The IMF, for
example, has raised concerns about the potential for
financial crisis in China, as Figure 3 illustrates.

Figure 3: Fast credit growth and major crises (% GDP)136
The global monetary system has also increased
the tendency for crises. Since the collapse of the
Bretton Woods system in the 1970s, the international
monetary system has been prone to significant
swings in exchange rates. This creates enormous
risks for small or poor countries which are extremely
vulnerable to fluctuations in their exchange rates.
Persistent trade imbalances make the system even
more unstable. Many experts pointed to the huge
current account imbalance run by the US as a major
contributing factor to the global economic crisis: the

vast scale of borrowing by the US government was
financed in large part by China and other emerging
countries eager to buy US securities to build their
reserves. The security provided by this demand for
dollars allowed the US government to maintain low
interest rates, fuelling the disastrous private-sector
borrowing bubble. Now the risks have shifted in a
different direction: “On the eve of the crisis in 2008,
advanced economies had a combined current account
deficit of some $600 billion; they now run a surplus of
about $300 billion. Accordingly, the current account
balance of [developing countries] has shifted from
a surplus of $675 billion to a deficit of almost $100
billion during the same period.”137 Hence, the external
debt levels of developing countries are rising quickly
as their deficits are naturally financed by capital
imports - in other words, by borrowed money.
Debilitating sovereign debt crises continue to be a
major feature of the international system, and debt
risks have been rising in developing countries since
2011. Thanks to economic growth and international
debt relief initiatives, debt levels of developing
countries had been falling as a share of GDP until
2011, when this trend reversed.138 In absolute terms,
the debt of developing countries has now reached
the highest level ever seen. On average, sovereign
debt as a share of GDP in emerging markets and
developing countries has increased by 12 percentage
points since 2007, and by 2016 these economies on
average had government debt equivalent to 47 per
cent of GDP.139 Sovereign debt crises continue to be
a major feature of the international system, with
debilitating effects on the countries that experience
them. The nature of developing country debt has
also changed significantly, with an increasingly high
percentage borrowed from private sources, external
as well as domestic.140 In the event of a commercial
debt becoming unsustainable - for example when a
crisis hits - it has higher interest rates, and is more
difficult to restructure, than debt owed to public
creditors.
In summary, developing countries have become
increasingly integrated into the global financial,
monetary and economic system markets, increasing
their vulnerability to shocks and crises. Though there
can be obvious advantages to attracting increased
international capital, this is only sensible if domestic
and international policies and mechanisms exist
to prevent or protect them from crises: as the next
section will show, this is not the case.

D) GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE
The architecture of global economic governance
has been slow to change, meaning there are several
important gaps. For example, despite the fact that
since the 1950s there have been more than 600 cases
where unsustainable sovereign debt has had to be
restructured,141 there is still no bankruptcy regime
or ‘debt workout mechanism’ for governments that
face unsustainable debt levels. This issue has been
recognised at the UN, and proposals for how to deal
with it tabled there by the IMF, CSOs and academics,
but the gap still remains.142
In addition, the majority of developing countries
are excluded from, or have a weak voice in, global
rule setting - which also significantly weakens
the quality of those rules. For example, the OECD
has made decisions on what it calls ‘global’ tax and
transparency standards in fora where more than half
the world’s countries are excluded from the process.
This often means that the interests of developing
countries are not taken into account, while many
of the key states and jurisdictions that are at the
centre of the problem - such as the United Kingdom,
Switzerland and the Netherlands - are key players at
the table. Consider, for example, the OECD’s Transfer
Pricing manual, which requires data and capacity
that even developed countries struggle to achieve.143
Most developing countries are excluded from
decision-making at many powerful international
financial institutions (IFIs) such as the Financial
Stability Board (FSB). In the wake of the economic
crisis, the FSB was given a key role in setting new
standards and agreeing new regulatory proposals
in the financial sector. However, the FSB excludes
the vast majority of UN member states, whilst
including several smaller jurisdictions at the centre
of financial secrecy problems - such as Switzerland,
the Netherlands and Singapore.144 This is just one
example - several globally important international
financial standard-setting bodies exclude most or all
developing countries, including the Basel Committee
on Banking Supervision and the Bank for International
Settlements. Others are private entities, such as the
International Accounting Standards Board, with no
effective public oversight or participation.
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The governance problems at the Bretton Woods
institutions are particularly worrying, given the
power and influence they have in developing
countries, particularly during times of crisis. In 2010
for example, the IMF agreed minor reforms to its
voting structure that independent analysis shows
would have reduced the voting share of ‘advanced
economies’ by less than 3%, to 55% of the total.145
Even this minor shift, which still leaves the developed
world in control of the institution, was only ratified in
2016 after being delayed by the US - which, thanks
to the size of its shareholding has a veto over any
governance change at the institution.
The G20 has major governance shortcomings and
excludes most of the world’s countries. In addition,
as an informal club with no permanent secretariat
and which operates by consensus, its ability to
reach agreement can be held to ransom by powerful
countries, such as the US, refusing to cooperate. This
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governance problem is inherent in the G20 design.
A better model - which would give all countries
including Norway the chance to participate, while
improving effectiveness - would be its replacement
by an Economic Coordination Council elected by all UN
member states, as proposed by the UN Commission
of Experts on reforms of the international monetary
and financial system.146
Unfortunately, despite some notable achievements,
secrecy and opacity remain the norm, rather than
transparency and openness. For example, the OECD
makes decisions on tax and transparency standards
behind closed doors, putting little information into
the public domain. This is despite the fact that the
public arms of the World Bank Group have shown that
a transparency policy - based on the presumption of
disclosure of all documents with limited exceptions can work.147

4. KEY CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
FOR NORWAY
We have seen that the global economic and financial
system is severely hindering development progress,
and radical changes will be needed if we are to meet
the higher level of ambition the SDGs demand. In this
section, we summarise the key conclusions from the
review of the global development finance landscape,
and outline two important roles Norway could play
in making progress. Firstly, as a forward-thinking,
credible and progressive state, it can support the
changes at global level to support developing
countries. Secondly, as one of the wealthiest countries
in the world it has the ability, and the duty, to lead the
way at home.
Private finance – supporting industrial policy and
reducing vulnerability
In recent decades, developing countries have become
deeply integrated into global capital markets and are
more vulnerable to crises caused by external factors
than ever before. Meanwhile, domestic finance
will continue to provide the lion’s share of private
investment, and ensuring that this is directed to
productive uses through industrial policy is the key
challenge for developing country policy-makers.
Equipping developing countries with the tools they
need to direct domestic private finance to productive
uses, and to manage volatile and potentially
destabilising international private capital, should be
at the top of the international development agenda.
Norway could support change at global level by:
• Supporting developing countries’ use of
capital controls and capital account regulation
as a fundamental policy tool to protect
countries from destabilising international
capital movements.
• Calling for the removal of any obstacles to
these important policies from all trade and
investment agreements.
Norway could lead the way by:
• Agreeing to a full review - led by experts
from the Global South - of Norway’s trade
agreements and investment treaties, in
order to identify all areas where they may
limit developing countries’ ability to prevent
and manage crises, regulate capital flows,
protect human rights, and ensure sustainable
development.

Public finance – filling the finance gap with stable,
predictable funding
There is an urgent need to help developing countries
increase and improve public financing for basic
services, social protection, environmental protection,
infrastructure and other vital public investments,
upon which successful economies are built. The main
source of this financing will always be domestic tax
revenues, which is why it is critically important to
stop the tax avoidance, evasion, and tax competition
that is undermining tax collection. However, in the
face of severe domestic public financing shortfalls,
the international public finance received by LDCs
is too little, too tied to donor priorities and too
unpredictable.
Norway could support change at global level by:
• Pushing the OECD DAC to undertake a process
leading to the untying of all ODA both in policy
and in practice, and calling for all revisions to
the rules on ODA to be driven by development
effectiveness principles.
• Funding the UN to develop a comprehensive
plan for the issue of new international reserve
assets (known as Special Drawing Rights
or SDRs), covering their implementation
and allocation to developing countries, and
supporting such a plan.
• Reinvigorating plans for the mobilisation
of innovative public finance to contribute
to filling the public financing gap, including
through the introduction of a financial
transactions tax.
Norway could lead the way by:
• Being a leading player in driving greater
transparency of multinational accounts to
prevent tax avoidance, including by:
o Adopting
unqualified
publicly
accessible registries of the beneficial
owners of companies, trusts and
similar legal structures.
o Adopting full country by country
reporting for all large companies
and ensuring that this information
is publicly available in a machinereadable
open data format and
centralised in a public registry.
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•

•

Undertaking a rigorous study, jointly with
developing countries, of the merits, risks and
feasibility of more fundamental alternatives
to the current international tax system (such
as unitary taxation), with special attention
to the likely impact of these alternatives on
developing countries.
Agreeing to stop counting in-donor costs
against its 1% ODA commitment, and seeking
to ensure as much as possible of its aid can
be programmed by developing countries
to support their priorities, using Country
Programmable Aid as a benchmark.

Protecting developing countries from externallydriven crises
Developing countries are increasingly vulnerable to a
range of crises, which are often externally triggered
but which can undermine years of development
progress. At the same time, the system of global
economic governance lacks transparency, omits key
elements which could help prevent these crises,
and too often excludes developing countries from
decision-making.
Norway could support change at global level by
supporting the G77 to lead a push for major reforms
before or at the next UN Financing for Development
conference, including:
• Creating a Debt Workout Institution,
independent of creditors and debtors, to
facilitate debt restructuring processes, and
mobilising funding for the UN agencies that
are undertaking the crucial work towards
this aim. This would help re-establish the
leadership role Norway used to play on debt
issues (for example, through pioneering debt
audits).
• Establishing an intergovernmental tax body
under the auspices of the UN, with the aim
of ensuring that developing countries can
participate equally in the global reform of
international tax rules. This forum should
take over from the OECD to become the main
forum for international cooperation in tax
matters and related transparency issues.
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Norway, through the influential Nordic and Baltic
group of shareholders, could be a strong ally for
developing countries’ efforts to gain a fair voice at the
Bretton Woods Institutions, by supporting simple but
effective reforms:
• The extension of the use of double majority
voting at the IMF – requiring relevant
majorities of both votes and countries for all
decisions.
• Implementing genuine equality in voting
shares between borrowing and nonborrowing countries at the World Bank Group,
as a first step towards more significant
reform.
Norway could lead the way by:
• Joining the UK, Ireland, France, and Belgium
in enacting laws to stop vulture funds from
undermining debt restructuring processes.
• Supporting open contracting, and a full audit
of hidden debts in developing countries
caused by off balance sheet operations,
including public-private partnerships.
• Helping to mobilise independent, long term,
predictable funding to support developing
countries to develop their own proposals for
global governance reform.

Susan Jere og Venesta Tembo får
assistanse til å drive eget jordbruk av den
katolske kirken i Zambia
FOTO: Bellah Zulu, Kirkens Nødhjelp
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VURDERING AV PARTIENES PROGRAMMER
FOR PERIODEN 2017-2021
1.

Innledning: Verdensvalg 2017

En ny utviklingsagenda
FNs bærekraftsmål fra 2015 setter en rekke
ambisiøse mål for bærekraft, miljø og utvikling for
perioden fram mot 2030. Målene om blant annet
å utrydde fattigdom og om effektiv handling mot
klimaendringene er globale mål som er forpliktende
for alle land, på lik linje. FNs bærekraftsmål er ikke
verdensorganisasjonens mål, men verdens mål –
mål som må stå sentralt for verdens ledere de neste
13 årene. Disse har også Norge signert.
Bærekraftsmålene danner en ny plattform for den
internasjonale utviklingsagendaen. Hvorvidt verden
vil oppnå målene, beror i stor grad på de enkelte
lands politiske oppfølging. Norges politikk må
samstemmes med bærekraftsmålene.
Den kommende stortingsperioden fram til
2021 blir avgjørende for Norges framgang mot
bærekraftsmålene. Det er viktig både hvilke
partier som får makt, hvor høyt disse prioriterer
utviklingspolitikken og hva slags politikk disse
partiene har gått til valg på.
Kirkens Nødhjelp har kontinuerlig gitt innspill
til og sporet stortingspartienes prosesser med
partiprogrammer for stortingsperioden fra 2017 til
2021. Når partienes programmer nå er vedtatt, er det
mulig å danne seg oversikt over de utviklingspolitiske
alternativene som norske velgere har 11. september
2017.

Smått om stort
Kirkens Nødhjelps gjennomgang viser generelt at det
største engasjementet for store, globale spørsmål
fins i de minste partiene på Stortinget. På begge sider
av den politiske midtstreken er det partier som har
en god og fyldig utviklingspolitikk, som tar innover
seg hva bærekraftsmålene betyr. Blant de største
partiene derimot finner vi dels manglende interesse,
dels direkte dårlig politikk. Hos de største partiene
er områder som gjeldsslette, internasjonal handel og
våpeneksport knapt omtalt.
Samtidig er de mindre partiene posisjonert til i en del
situasjoner å bokse over egen vektklasse. Det kan
bli viktig hvor høyt disse partiene velger å prioritere
utviklingspolitikken i forhandlingene om makt og
politisk innflytelse etter valget.

2.

Om evalueringen

Utviklingspolitikk er langt mer enn bistandspolitikk.
Når Kirkens Nødhjelp jobber med utviklingspolitikk,
ser vi på all norsk politikk som påvirker mulighetene
for utvikling i andre deler av verden. I denne
vurderingen av partienes programmer har vi tatt
utgangspunkt i en kombinasjon av utviklingspolitiske
enkeltsaker og hele saksområder.
Det er betydelig variasjon i detaljeringsnivået til
de ulike programmene. På samme saksområder
lover noen partier å arbeide for helt konkrete tiltak
og virkemidler, mens andre partier presenterer
mer overordnede målformuleringer. Vi gir høyest
belønning til partier med konkret og forpliktende
politikk.
I denne vurderingen har vi fokusert primært på
disse politikkområdene, med utgangspunkt i Kirkens
Nødhjelps innspill til partiene før programmene ble
utarbeidet;
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FNS BÆREKRAFTSMÅL
Hvorvidt FNs bærekraftsmål for 2030 og oppnåelse av
disse er løftet fram som en viktig og gjennomgripende
hovedprioritering for kommende stortingsperiode.
BISTAND
Herunder blant annet 1 prosent av BNI til
bistand, innretningen av denne, utvanning av
bistandsdefinisjonen og dreining mot nasjonale
egeninteresser.
KLIMA
Herunder forpliktelse til Paris-avtalens 1,5- gradersmål, rettferdig ansvarsfordeling, økte bidrag til
internasjonal klimafinansiering og forpliktende
klimabudsjettering for alle sektorer i Norge.
OLJEFONDET
Herunder blant annet økte investeringer i
utviklingsland og åpning for SPU-investeringer i
unotert fornybar energi i utviklingsland.
SKATT
Herunder blant annet utvidet land for landrapportering, støtte til enhetlig skattlegging og nye
globale skatter.
VÅPENEKSPORT
Herunder blant annet stans i eksport av
militært materiell til udemokratiske regimer
som bryter menneskerettighetene, og krav om
sluttbrukererklæring også for NATO-land og andre
allierte.
HANDEL
Herunder blant annet multilateralisme framfor
bilaterale avtaler, og flere tiltak som gir fattige land
politisk handlingsrom og handelsfordeler.
GJELD
Herunder blant annet støtte til internasjonale
slettemekanismer for illegitim gjeld, og arbeid fra
norsk side for at IMF og Verdensbanken ikke kobler
lån og støtte til krav om privatisering og liberalisering.
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ARBEIDERPARTIET
BÆREKRAFTSMÅLENE
Arbeiderpartiet har løftet fram bærekraftsmålene
som en viktig politisk prioritering for neste periode.
BISTAND
Arbeiderpartiet viser noen gode takter innenfor
bistandspolitikken. Partiet går inn for minst 1 prosent
av BNI til bistand. Videre er Skatt for utviklingprogrammet framhevet, og Ap er opptatt av å styrke
lokale aktører og sivilt samfunn i mottakerlandene.
Vi savner likevel flere momenter i Arbeiderpartiets
bistandspolitikk, blant annet hva partiet mener
om OECDs utvanning av definisjonen av bistand. Vi
skulle også svært gjerne sett partiets betraktninger
rundt dreiningen i norsk bistandspolitikk mot
egeninteresser knyttet til asyl og sikkerhet.
KLIMA
Arbeiderpartiets klimapolitikk ser mager ut
i programmet for 2017 til 2021. Mye peker i
retning av stø kurs, og her nevnes ikke rettferdig
innsatsfordeling mellom verdens land eller økte
norske bidrag til internasjonal klimafinansiering.
Arbeiderpartiet viser til Paris-avtalens 2-gradersmål
uten samtidig å anerkjenne at avtalen også har som
mål å oppnå 1,5 grader. Dette kunne vi avskrevet som
et arbeidsuhell, hvis ikke helheten i Arbeiderpartiets
klimapolitikk var så lite ambisiøs.
OLJEFONDET
Arbeiderpartiet har ikke de store visjonene for
Statens pensjonsfond Utland (SPU). Det er veldig
bra at partiet vil utvide de etiske retningslinjene
for fondet til å inkludere krav om åpenhet og
rapportering fra flernasjonale selskaper. Men det er
skuffende at Arbeiderpartiet ikke har gått inn for å
åpne for investeringer i unotert, fornybar energi. Ap
viste lederskap ved å trekke SPU ut av kull, og kan
gjøre det samme hvis partiet ombestemmer seg når
det gjelder fornybar infrastruktur.
SKATT
Arbeiderpartiet har en stolt historikk på området
som gjelder internasjonal skatt og kapitalflukt. I
dette programmet er det noe god politikk på skatt,
men vi savner vi likevel de konkrete, neste stegene.
Arbeiderpartiet vil at Norge skal innta en ledende rolle,
og det er fint. Likevel blir det litt for mye uforpliktende
språk. Vi savner blant annet formuleringer om et
internasjonalt skatteorgan under FN.
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VÅPENEKSPORT
Arbeiderpartiet har som mål å innføre
sluttbrukererklæring fra alle land, også våre egne
allierte. Dette er positivt. Språket i partiprogrammet
på dette punktet er likevel noe uklart. Ap vil arbeide
for at dette blir en norm innenfor NATO, men det er
ikke klart hvordan dette skal foregå, og Ap ser ikke ut
til å ha noen ambisjon om å endre dagens praksis før
det er enighet i NATO.
HANDEL
Arbeiderpartiet har ikke brukt mange linjer på
internasjonale handelsspørsmål. Men partiet vil
forsvare og styrke WTO-regelverket. Vi håper
dette betyr at Ap vil kjempe for multilateralisme
framfor bilaterale avtaler. Vi savner likevel mer
handelspolitikk som bidrar til vekst og utvikling i
fattige land.
GJELD
Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke nevner
internasjonale gjeldsspørsmål med ett ord i dette
programmet.
Samlet vurdering
Mange av de viktige utviklingspolitiske temaene
er berørt i Arbeiderpartiets program. Men landets
største parti vegrer seg på en rekke områder
tydeligvis fra å gå inn i detaljene og vil helst komme
til enighet internasjonalt før implementering i Norge.
De konkrete tiltakene er for få og for svake på felter
som klima, gjeld og våpeneksport. Arbeiderpartiet
har vært aktive i bistandsdebatten den siste tiden,
men det er behov for å utbrodere utviklingspolitikken
ytterligere. I tillegg savner vi klarere ambisjoner om
at Norge skal gå foran. På skatt og kapitalflukt har
Ap vært solide over tid.
TERNINGKAST: 4

HØYRE
BÆREKRAFTSMÅLENE
Høyre har en god og ambisiøs formulering om FNs
bærekraftsmål, og går inn for å utarbeide en plan
for hvordan Norge skal nå målene. Det er bra, for
regjeringens utviklingsmelding kan ikke passere
som en slik plan.

VÅPENEKSPORT
Det er ingen våpenpolitikk å finne i Høyres program.
Derfor legger vi til grunn Høyres politikk fra
inneværende periode, hvor Høyre har gått imot
sluttbrukererklæring også fra våre allierte, og heller
ikke stanset våpensalget til udemokratiske regimer.

BISTAND
Høyre har ikke brukt mye energi på å utbrodere
bistandspolitikken, et område partiet har sortert
under kapittelet «Et trygt land». Høyre stiller seg
på siden av den brede enigheten som nå fins om å
bevilge 1 prosent av BNI til bistand, og går i stedet inn
for et «høyt nivå». Dessuten åpner Høyre for å holde
igjen bistand for å få til retur av asylsøkere. Dette er
skuffende fra det ledende partiet på borgerlig side.

HANDEL
Heller ikke Høyre har lagt stor vekt på handelspolitikken
i programmet for 2017 til 2021. Partiet skal likevel ha
honnør for å ville arbeide for å redusere tollbarrierer
overfor utviklingsland. Utover dette er det uklart hva
slags politiske virkemidler Høyre vil støtte for å bidra
til vekst og utvikling i fattige land.

KLIMA
Høyre innfrir lave forventninger med dette
klimapolitiske programmet. Her er ingen ambisiøse
mål for forsterket innsats verken ute eller hjemme,
og ikke et ord om rettferdig innsatsdeling mellom
verdens land. Fire år med klima- og miljøministeren
ser dessverre ikke ut til å ha inspirert Høyre til
forsterket innsats på klimafronten.
OLJEFONDET
En grønnere og mer offensiv forvaltning av Statens
pensjonsfond Utland (SPU) sier ikke Høyre noe om i
dette programmet. Dessverre går partiet ikke inn for
å åpne for investeringer i unotert fornybar energi.
Dette på tross av at fordelene for både klima, utvikling
og den norske statskassa er godt belyst.

GJELD
Høyre nevner ikke internasjonal gjeldsspørsmål i sitt
program.
Samlet vurdering
Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har holdt
en høy profil rundt FNs bærekraftsmål. Og dette
partiprogrammet går inn for et ambisiøst og viktig
mål: En helhetlig plan for hvordan Norge skal oppnå
disse. Desto mer påtakelig blir avstanden mellom
mål og middel. På de aller fleste utviklingspolitiske
områdene mangler Høyre de konkrete tiltakene
og virkemidlene som kan bidra til å oppnå FNs
bærekraftsmål. Mer arbeid behøves nok før Erna
Solberg eventuelt leverer bærekraftsplanen til
Stortinget.
TERNINGKAST: 3

SKATT
På flere skattespørsmål er framskritt gjort i Stortinget
de siste årene, mot Høyre og regjeringens stemmer.
Det Høyre skriver om skatt i partiprogrammet
tyder dessverre ikke på noe linjeskift av betydning.
Høyre vil fortsette det internasjonale arbeidet mot
urimelig skatteplanlegging, og vil sikre åpenhet om
formuesposisjoner i andre land. Dette er bra. Men
Høyre støtter dessverre verken utvidet land for landrapportering, eller eksempelvis å trekke Norfund ut
av skatteparadiser.
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FREMSKRITTSPARTIET
BÆREKRAFTSMÅLENE
Som eneste parti nevner ikke Frp bærekraftsmålene
i sitt program i det hele tatt.
BISTAND
Fremskrittspartiets premiss i bistandspolitikken er
at bistand ikke fungerer. Partiprogrammet inneholder
inne noe belegg for denne påstanden, men den
politiske konklusjonen er i alle fall at norsk statlig
bistand skal reduseres. Videre går Frp inn for en
enda mer egeninteressebasert bistandspolitikk, ved
at en større andel av bistandsbudsjettet skal brukes
til å forhindre migrasjon. I likhet med Høyre vil også
Frp holde igjen bistand for å få til retur av asylsøkere.
KLIMA
Man finner lite eller ingenting i Fremskrittspartiets
program som bidrar til økt klimainnsats, verken
hjemme eller ute.
OLJEFONDET
En grønnere og mer offensiv forvaltning av Statens
pensjonsfond Utland (SPU) sier Frp lite om i dette
programmet. Likevel: Partiet går inn for «at deler av
statens finansielle formue skal investeres i unoterte
aksjer». Den optimistiske partiprogramleser kan håpe
at Frp har døra på gløtt for å gå inn for investeringer
i unotert infrastruktur som fornybar energi, selv om
partiet altså stemte mot dette i Stortinget så sent
som i vår.
SKATT
Fremskrittspartiet har i partiprogrammet lite å
melde i internasjonale skattespørsmål. Historikken i
Stortinget og fra regjeringen er heller blandet.
VÅPENEKSPORT
Heller ikke Frp har produsert noen våpenpolitikk
i programmet for 2017 til 2021. Dessverre må
vi derfor legge til grunn Frp sin politikk fra
inneværende periode, hvor partiet har gått imot både
sluttbrukererklæring også fra våre allierte, og mot
stans i våpensalg til udemokratiske regimer.
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HANDEL
«Vi kan ikke godta en utviklingspolitikk som går ut
på å bygge ut et produksjonsapparat i fattige land,
for deretter å begrense vareflyten fra de samme
landene» skriver Frp i sitt program. Dette er vel
og bra, men den praktiske politikken Frp legger
opp til vil dessverre ikke bygge opp under dette.
Poenget for Frp synes å være mest mulig frihandel
i alle retninger, ikke et handelssystem som i sum
gir fordeler til utviklingsland. Og Frp vil attpåtil
påtvinge frihandelspolitikken deres overfor norske
bistandsmottakere, ved å kanalisere bistanden til
landene som aktivt arbeider for frihandel.
GJELD
Partiet får et lite plusspoeng for å ville vurdere
midlertidig frysing av gjeld for land som rammes av
store naturkatastrofer.
Samlet vurdering
Verdensborgere flest kommer dårlig ut av
Fremskrittspartiets
politikk.
På
samtlige
utviklingspolitiske områder står så vel tiltakene som
analysene til stryk. Det er bra at Frp har noe politikk
på et viktig område som gjeld, men løsningen er lite
ambisiøs og trenger å oppdateres. Det er generelt
svært få endringer i dette området i partiprogrammet
fra forrige periode og vi stiller spørsmål ved om det er
tilstrekkelig intern debatt i partiet for å videreutvikle
politikken på et område som er i stadig endring.
TERNINGKAST: 1

SENTERPARTIET
BÆREKRAFTSMÅLENE
I Senterpartiets program løftes bærekraftsmålene
fram som sentralt for kommende periode.
BISTAND
Flere viktige momenter er på plass i Senterpartiets
bistandspolitikk. Partiet støtter 1 prosent av BNI til
bistand, og trekker fram styrking av sivilt samfunn
og av FN, samt kamp mot ulikhet. Vi skulle gjerne sett
kritiske merknader mot utvanningen av bistanden, og
mot den økende sammenblandingen mellom bistand
og nasjonale egeninteresser. Delen om bistand er
også kuriøst nok sortert under overskriften «Norske
interesser og internasjonal stabilitet.»
KLIMA
Senterpartiet har ganske lange tradisjoner
i klimapolitikken, men dette programmet er
dessverre temmelig tynt på området. Her nevnes
verken rettferdig innsatsfordeling, økte bidrag
til internasjonal klimafinansiering eller klare
forpliktelser til økt innsats innenlands. Sp går heller
ikke inn for forpliktende klimabudsjettering i alle
sektorer.
OLJEFONDET
Statens pensjonsfond Utland levnes lite plass i dette
programmet. Dessverre vet vi også at Sp så langt ikke
støtter åpning for investeringer i unotert fornybar
energi. Synd at Senterpartiet sier nei til et kinderegg
for utvikling, klima og inntjening.
SKATT
Senterpartiet har generelle ambisjoner om å sikre
beskatning av internasjonale selskaper og tar opp
behovet for å styrke kampen mot skatteparadiser og
ulovlig kapitalflukt. Dessverre mangler programmet
konkret politikk for å sikre dette, som utvidet land
for land-rapportering og åpne eierskapsregistre.
Sp går som et av få partier inn for en internasjonal
avgift på valutahandel. Dette er positive takter fra
Senterpartiet.

VÅPENEKSPORT
Våpenpolitikk har Senterpartiet tydeligvis ikke
prioritert. Hvis Senterpartiet fremdeles støtter
sluttbrukererklæring for alle land, burde dette vært
å lese i programmet.
HANDEL
Senterpartiet er mer opptatt av handelspolitikk
enn de fleste andre partier. På dette området er
partiprogrammet blanda drops. Det er flott at
Senterpartiet går inn for økt import fra de minst
utviklede landene på bekostning av industriland,
og det er også flere positive formuleringer om
alle lands rett og plikt til å produsere mat til egen
befolkning. Mindre sikker er vi på om Senterpartiet
vil støtte en demping av de mest handelsvridende og
produksjonsdrivende norske subsidiene.
GJELD
Heller
ikke
Senterpartiet
syns
visst
at
internasjonale gjeldsspørsmål fortjener nevneverdig
oppmerksomhet.
Samlet vurdering
Med økt makt kommer økt ansvar. Når Senterpartiet
nå går fra å være et lite til et mellomstort parti, så
er det på tide at partiet skaffer seg en mer utbrodert
utviklingspolitikk. På felt som bærekraftsmål, bistand
og delvis skatt og handel er det ganske bra, men
på for mange områder har Senterpartiet lite eller
ingenting å melde i utviklingspolitikken. Under tvil
bevilger vi Sp
TERNINGKAST: 4
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SOSIALISTISK VENSTREPARTI
BÆREKRAFTSMÅLENE
I SVs program trekkes bærekraftsmålene fram som
en særlig prioritering.
BISTAND
SVs bistandspolitikk har det meste på plass. Her
nevnes minst 1 prosent av BNI til bistand, og SV
ønsker mer støtte til sivilt samfunn og til FN, samt
tar opp problemene knyttet til næringslivsstøtte uten
klar utviklingseffekt. I tillegg kommer en rekke andre
gode punkter, blant annet om styrking av Norad og
et oppgjør med byråkratisering og snevre måle- og
telleregimer. Vi skulle gjerne sett SV tydeligere ta
opp dreiningen i norsk bistand i retning av nasjonale
egeninteresser.

VÅPENEKSPORT
SV har bidratt til viktige endringer i norsk
våpenpolitikk. Og i dette programmet går SV inn for
stans i eksport til udemokratiske regimer og å endre
eksportkontrollreglene slik at disse gjelder også for
norske datterselskaper i utlandet. Vi stusser over at
SV har utelatt å nevne sluttbrukererklæring også for
våre allierte, særlig siden vi vet at SV jobber for dette.
HANDEL
SV har flere gode punkter i handelspolitikken. Blant
annet vil partiet stå opp for fattige lands handlingsrom
når det gjelder handelsvirkemidler, og det går inn for
at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i
arbeidslivet går foran WTO-regelverket.

KLIMA
I SVs klimapolitikk er det svært lite vi savner. Partiet
legger 1,5-gradersmålet til grunn og går tydelig inn
for en rettferdig innsatsfordeling mellom verdens
land. SV vil ha forpliktende klimabudsjettering
for alle sektorer, og økte bidrag til internasjonal
klimafinansiering.

GJELD
SV har mye god politikk knyttet til gjeldsproblematikk.
SV støtter internasjonale regler for sletting av
illegitim gjeld, vil ha etiske retningslinjer for
statsobligasjoner i SPU og sier nei til at lån fra IMF
og Verdensbanken skal kunne koples til krav om
privatisering, velferdskutt og liberalisering.

OLJEFONDET
SV har gått inn for at SPU skal kunne investere i
unotert fornybar energi. Partiet har flere andre
positive formuleringer også, blant annet vil SV
inkludere skatteunndragelse og skatteparadiser i de
etiske retningslinjene.

Samlet vurdering
SV har gjort hjemmeleksa og har vedtatt et jevnt over
svært godt utviklingspolitisk program. Til venstre for
midtstreken er SV en testvinner.

SKATT
På internasjonale skattespørsmål får SV nær full
pott. I dette programmet finner vi støtte til utvidet
land for land-rapportering, til nye globale skatter,
et mellomstatlig skatteorgan i FN, såkalt enhetlig
skattlegging, med mer.
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TERNINGKAST: 6

KRISTELIG FOLKEPARTI
BÆREKRAFTSMÅLENE
KrF trekker i partiprogrammet fram bærekraftsmålene som en viktig overordnet prioritering.
BISTAND
Ikke overraskende finner vi hos KrF en svært god
og fyldig bistandspolitikk. En rekke viktige detaljer
er med, om sivilt samfunn, behov for en samstemt
politikk for utvikling, styrking av FN, styrking av
Norad, satsing på vann og på religiøse aktører, blant
annet. KrF tar også opp behovet for å trappe ned
asylutgiftene på bistandsbudsjettet. Skulle vi komme
med en merknad, er det kanskje at vi kunne ønske
oss et tydeligere fokus på global ulikhet.
KLIMA
Mye er på plass i klimapolitikken til KrF. Partiet støtter
1,5-gradersmålet, vil ha en rettferdig fordeling av den
internasjonale klimadugnaden, og vil ha forpliktende
klimabudsjettering her hjemme. Vi skulle likevel
gjerne sett enda tydeligere formuleringer om behovet
for økt internasjonal klimafinansiering.
OLJEFONDET
Kristelig Folkeparti har en god og offensiv politikk
for Statens pensjonsfond Utland. KrF støtter
investeringer i unotert fornybar energi, og vil for
øvrig øke SPUs investeringer i fattige land generelt.

VÅPENEKSPORT
Kristelig Folkeparti leverer også når det gjelder
politikken for våpeneksport. Partiet går inn for
sluttbrukererklæringskrav også for våre allierte, og
støtter stans i våpenvalg til udemokratiske regimer.
I tillegg sier KrF at strenge etiske retningslinjer må
gjelde for alle norskeide våpenprodusenter.
HANDEL
I programmet til KrF er det en rekke gode punkter
i handelspolitikken. Blant annet et klart forsvar for
multilateralisme gjennom WTO framfor bilaterale
avtaler og gode formuleringer om tollfordeler for
fattige land på rike lands bekostning.
GJELD
Det er ingenting å utsette på KrFs politikk knyttet
til gjeldsslette. Her er praktisk talt alle de viktigere
punktene godt ivaretatt.
Samlet vurdering
KrF leverer et jevnt over svært godt utviklingspolitisk
program. Et eksempel til etterfølgelse for partiets
friere på begge sider av midtstreken!
TERNINGKAST: 6

SKATT
Det meste er på plass i KrFs politikk knyttet til
internasjonale skattespørsmål. Blant annet utvidet
land for land-rapportering, støtte til enhetlig
skattlegging, åpne eierskapsregister, med mer. Noen
punkter mangler for full pott, men det viktigste er i
orden.
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VENSTRE
BÆREKRAFTSMÅLENE
Venstre trekker fram bærekraftsmålene som en
viktig prioritering for partiet.
BISTAND
Mye viktig og positivt er på plass i Venstres
bistandspolitikk. Partiet støtter 1 prosent av BNI
til bistand, og trekker blant annet fram behovet
for klare skiller mellom humanitær og militær
innsats. Vi skulle gjerne sett at Venstre også tok opp
behovet for å skille bistandens formål fra nasjonale
egeninteresser, hvor norsk politikk har utviklet seg i
bekymringsverdig retning.
KLIMA
Venstre har en fyldig og god klimapolitikk på
mange områder. Partiet legger 1,5-gradersmålet
til grunn, og trekker blant annet fram innovative
finansieringskilder for klimainnsats. Det er
overraskende og skuffende at Venstre ikke nevner
forpliktende klimabudsjettering i alle sektorer.
Venstre bør også sette klimapolitikken inn i en global
rettferdighetsramme. Uten det blir det vanskelig å
gjennomføre den globale dugnaden som behøves på
en rettferdig måte.
OLJEFONDET
Venstre har en godt utbrodert politikk for et
samfunnsansvarlig og åpent Statens pensjonsfond
Utland. Partiet går inn for at SPU skal investere i
unotert infrastruktur som fornybar energi, og har
flere andre positive punkter om åpenhet, miljø og
samfunnsansvar.
SKATT
På dette området ser Venstre ut til å ha glemt seg
litt bort. Kapasitetsbygging av skattemyndigheter
i utviklingsland er nevnt, og det samme er globale
skatter. Men kampen mot skatteparadiser er ikke viet
mye plass, og utvidet land for land-rapportering er
ikke nevnt i det hele tatt.
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VÅPENEKSPORT
På våpenfeltet får Venstre full pott fra oss. Her er det
nevnt både sluttbrukererklæring for alle land, stans
i eksport til udemokratiske regimer og at norske
statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre
land må følge norsk eksportregelverk. Venstre viser
at de tar våpenpolitikken på alvor.
HANDEL
Handelspolitikken til Venstre i dette programmet
inneholder flere gode, overordnede formuleringer.
Vi liker særlig punktet om at «handelsbarrierer,
handelsvridende subsidier og andre mekanismer
som favoriserer rike land må fjernes og erstattes av
et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes
interesser og hensynet til effektiv utnyttelse av
ressurser.»
GJELD
Selv om politikken ikke er komplett, vier Venstre større
plass til gjeldsspørsmål enn de fleste av partiene.
Venstre går inn for åpenhetskrav i utstederlandet
for investeringer i statsobligasjoner, og har positive
formuleringer om internasjonale regler for sletting
av illegitim gjeld.
Samlet vurdering
Mellom tospannet KrF og Venstre er det ofte
førstnevnte som får den utviklingspolitiske
oppmerksomheten, men også Venstre har mye god
utviklingspolitikk å by på. Vi har noen merknader
på blant annet skatt, men på de fleste områder
har Venstre med seg de viktigste momentene i
utviklingspolitikken. Vi håper Venstre vil fronte disse
områdene i større grad.
TERNINGKAST: 5

MILJØPARTIET DE GRØNNE
BÆREKRAFTSMÅLENE
MDG trekker fram bærekraftsmålene som en viktig
prioritering. Men når MDG refererer til de målene
som er «relevante for Norge» må vi minne om at alle
bærekraftsmålene er universelle og altså angår alle
verdens land.

VÅPENEKSPORT
MDG har gjort hjemmeleksa i våpenpolitikken. På
dette området går partiet inn for både å utvide
sluttbrukererklæringskravet til å gjelde også egne
allierte, og for å stanse eksport av militært materiell
til land som Saudi-Arabia.

BISTAND
Flere viktige momenter er på plass i MDGs
bistandspolitikk. Partiet støtter 1 prosent av BNI til
bistand, og trekker fram styrking av sivilt samfunn
og styrking og demokratisering av FN. Vi skulle
gjerne sett kritiske merknader mot utvanningen av
bistanden, og mot den økende sammenblandingen
mellom bistand og nasjonale egeninteresser.

HANDEL
Handelspolitikken kunne Miljøpartiet De Grønne
brukt noe mer tid på å utbrodere. Her er det ikke
altfor mye å finne i form av konkrete forslag. Vi
tror likevel MDG har et godt utgangspunkt når det
skriver at de vil «Jobbe for at WTO og handelsavtaler
gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og
biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt
menneskerettighetene, retten til fagorganisering og
urfolks rettigheter.»

KLIMA
Ikke helt overraskende er det meste på plass i
MDGs klimapolitikk. Partiet legger 1,5-gradersmålet
til grunn, vil ha en egen prosent av brutto
nasjonalinntekt til klimafinansiering og forpliktende
klimabudsjettering her hjemme.
OLJEFONDET
MDG har flere gode formuleringer om Statens
pensjonsfond Utland, og går blant annet inn for
at SPU skal investere i unotert infrastruktur som
fornybar energi. Viktig for både klima og utvikling!
SKATT
MDG har en del god politikk på skatteområdet. Partiet
går inn for utvidet land for land-rapportering, og for
innovative, globale skatter. Pluss også for å ville
ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om
finansiell åpenhet og land for land-rapportering.

GJELD
Også i gjeldspolitikken er det litt tynt fra MDGs side,
men partiet skriver likevel at det vil arbeide for å
slette illegitim gjeld, noe som er bra.
Samlet vurdering
En kikk på forrige partiprogram sammenholdt
med dette viser at MDG har kommet ganske langt
i utviklingspolitikken de siste fire årene. Nå er mye
god politikk på plass på mange områder, med et lite
stykke igjen på områder som gjeld og handel.
TERNINGKAST: 5
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10 ANBEFALINGER FRA KIRKENS
NØDHJELP TIL STORTINGET OG
REGJERINGEN 2017-2021
1. En bindende plan for bærekraftsmålene
Utviklingspolitikk omhandler all politikk som påvirker
fattige land, ikke bare bistand. Det inkluderer blant
annet handel, investeringer, klima, våpeneksport,
migrasjon og teknologi. Regjeringens egenevaluering
knyttet til samstemthet fungerer dårlig, og må
erstattes med en uavhengig vurdering.

Bærekraftsmålene er en god ramme for å skape en
helhetlig tilnærming til utvikling og samstemthet.
Norge var tidlig ute med å rapportere på
bærekraftsmålene, men har ingen handlingsplan
å rapportere ut i fra. Regjeringen må lage en
tverrpolitisk forankret handlingsplan fram til 2030.
Planen bør ha en tilhørende rapporteringsprosess,
slik at vi kan måle faktisk framgang og dette må
gjenspeiles i statsbudsjettet.
2. En utviklingsminister
Avskaffelsen av posten som utviklingsminister har
bidratt til en nedprioritering av utviklingspolitikken,
og til at norske egeninteresser får prege bistandsog utviklingspolitikken. Bistanden må først og
fremst ha mål om å bidra til fattigdomsbekjempelse
og demokratibygging, ikke sikkerhetspolitiske
egeninteresser eller innenlandske asylutgifter.

Det trengs en egen statsråd med et selvstendig
ansvar for utviklingspolitikken, som kan bidra til at
regjeringen jobber målrettet og på tvers for å oppnå
FNs bærekraftsmål for 2030. Den neste regjeringen
trenger en utviklingsminister som kan spille en
lederrolle internasjonalt på områder som gjeld, skatt
og kapitalflukt.
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3. Økt klimainnsats hjemme og ute
Klimaendringene rammer de fattigste hardest.
Paris-avtalens 1,5-gradersmål stiller økte krav til
verdens land, og norsk klimapolitikk må skjerpes
slik at den er i tråd med det nye målet. Et viktig tiltak
vil være å innføre egne utslippsmål og bindende
karbonbudsjetter for nasjonale utslipp i alle sektorer.
I tillegg må den neste regjeringen kraftig oppskalere
Norges bidrag til internasjonal klimafinansiering, slik
at det representerer et rettferdig bidrag. Økningen
må være i tråd med Norges økonomiske kapasitet og
vårt historiske ansvar og komme i tillegg til dagens
bistand og klimafinansiering.
4. Et Oljefond som investerer i den framtida vi ønsker
– med høy avkastning
Innenfor rammen av høyest mulig avkastning bør
Oljefondet ha større ambisjoner enn ikke å gjøre
skade. Vi mener Oljefondet bør investeres i den
framtida vi ønsker. Et eksempel er investeringer i
unotert infrastruktur og fornybar energi.

I mange utviklingsland er manglende infrastruktur
en flaskehals for økonomisk vekst. Siden det meste
av infrastrukturen ikke er på børs kan Oljefondet i
dag investere svært lite i dette markedet, som i stor
grad består av fornybar energi. Anslag viser at hvis
Oljefondet hadde investert 5 prosent av kapitalen
i dette markedet, ville det kunne føre til globale
utslippskutt på opp mot 35 ganger Norges årlige
utslipp – i tillegg til betydelige utviklingseffekter. Den
neste regjeringen må tenke nytt om Oljefondet.

5. Et nytt og moderne skattesystem
Om lag 1000 milliarder dollar forsvinner hvert
år ut av utviklingsland som ulovlig kapitalflukt.148
Land konkurrerer i dag om å ha lavest mulig skatt
for å tiltrekke seg internasjonale selskaper. Denne
utviklingen fører til økende ulikhet og truer velferden
for innbyggerne.

Dagens skatteregler er tilpasset nasjonalstatens
rammer og er utdaterte. Vi må slutte å behandle
store flernasjonale selskaper som om de var mange
små, og begynne å skatte selskaper under ett, ut i
fra deres samlede overskudd. Også flernasjonale
selskaper bygger sin eksistens på statens lover.
De må ha en plikt til samfunnet om å rapportere
åpent og tilgjengelig om sin virksomhet i alle land
de opererer i. Hemmeligholdet som skatteparadiser
tilbyr må avskaffes. Vi må kreve å vite hvem som eier
hva. Det er avgjørende for å bekjempe korrupsjon,
skatteunndragelse og for å sikre demokratiet. Den
neste regjeringen må lede an internasjonalt i dette
reformarbeidet.
6. Innsats mot ny gjeldskrise
Verdens finansielle ressurser samles på stadig
færre hender. I sum mister utviklingsland finansiell
kapital – 431 milliarder dollar i 2016. Mange lands
gjeldsbyrde øker dramatisk samtidig som deres
sårbarhet for kriser forverres. 80-tallets gjeldskrise
var en katastrofe for utviklingsland og utraderte tiår
med velstandsøkning.

Derfor haster det med å få på plass regler og
mekanismer for en ordnet håndtering av gjeldskriser.
Den neste regjeringen bør igjen legge ressurser i
og arbeide for å etablere en nøytral institusjon for
internasjonale gjeldsforhandlinger og for ansvarlig
långivning. Utviklingsland må få større innflytelse i
Verdensbanken og i Det internasjonale pengefondet
(IMF).

8. En mer ansvarlig våpeneksport
Norges storstilte våpeneksport og svake regelverk
rundt dette svekker Norges arbeid for fred,
menneskerettigheter og trygghet. Norsk militært
materiell finner i dag veien til udemokratiske regimer
som systematisk bryter menneskerettighetene.
Denne praksisen må forbys. I tillegg må den neste
regjeringen utvide kravet om sluttbrukererklæringer
til å gjelde alle land – også NATO-land og andre
allierte.
9. Styrking av det sivile samfunn
Tross høy økonomisk vekst i mange fattige land
har mange land en negativ utvikling når det gjelder
demokrati, ulikhet og vilkår for sivilt samfunn. Norge
må legge press på land hvor frivillige organisasjoner
og andre sivilsamfunnsaktører blir hindret i å arbeide
fritt.

Det er avgjørende at norsk politikk bidrar til å øke
utviklingslands egne inntekter og til omfordeling.
Sivilsamfunn i sør spiller en avgjørende rolle for
fordeling av ressurser og i kamp mot korrupsjon.
Norge må sikre at økonomiske interesser ikke går
på bekostning av sivilsamfunnsaktørers aktive
deltakelse i våre samarbeidsland.
10. Mer forebygging og støtte til lokale organisasjoner
Mange sårbare stater er preget av langvarige og
gjentatte kriser. Det blir stadig viktigere å sikre bedre
samspill mellom humanitær og langsiktig bistand og
å øke innsatsen for forebygging av kriser. Forebygging
redder flere liv, er mer kostnadseffektivt, og mer
bærekraftig enn ren humanitær innsats. Samtidig må
det arbeides for å beskytte og styrke de humanitære
prinsippene.

Lokale aktører er avgjørende viktig i både respons og
forebygging, men mottar i dag nesten ingen midler.
Norge må bidra til 2020-målet om at 25 prosent av
humanitære midler skal gå direkte til lokale aktører.

7. Et krafttak for jobbskaping i sør
Det må skapes minst 600 millioner jobber de neste
15 årene for å unngå økt global arbeidsledighet. Det
er en viktig oppgave for utviklingspolitikken å skape
gode jobber med levelønn. Det er mange fallgruver
når bistanden dreies mot privat sektor og blant annet
tas i bruk for å avlaste investorrisiko. Bistanden må
bidra til aktivitet som ellers ikke ville funnet sted,
og må ikke bindes til norske egeninteresser. Private
aktører er helt sentrale, men det bør primært satses
på sektorer som skaper flest mulig jobber lokalt og
som bidrar til lokal verdiskaping. Småbedrifter og
småbønder bør prioriteres.
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