Utenriksdepartementet

Vår ref. #144615/1
Deres ref. 08/03097
Dato 30.10.2009

Høringsuttalelse om NOU 2009: 19 - Skatteparadis og utvikling
Redd Barna viser til høringsbrev datert 05.08.09.
Redd Barna mener det er svært positivt at regjeringen vil bidra til endringer rundt skatteparadisene
og skadevirkningene disse påfører utviklingsland. Vi takker for en solid utredning med gode forslag
som regjeringen bør gjennomføre. At innstillingen fra kapitalfluktutvalget er enstemmig, styrker
både analysen og anbefalingene i rapporten.
Barns menneskerettigheter
Utredningen gir gode analyser av hvordan skatteparadiser tapper utviklingsland for kapital, og
undergraver demokratiske prosesser og politiske systemer. Utredningen viser hvordan
skatteparadisene svekker utviklingslands skatteinntekter, bidrar til korrupsjon og økonomisk
kriminalitet, og til at makteliter benytter landets ressurser til eget beste framfor til egen befolkning.
Kampen mot skatteparadiser er relevant for Redd Barnas arbeid. Skatteparadisene tapper
utviklingsland årlig for milliarder av dollar som kunne blitt benyttet til helse og utdanning til barn i
eget land. Klarer man å snu kapitalstrømmene som går ut av utviklingsland og øke landenes
skatteinntekter, kan man redusere utviklingslandenes avhengighet av bistand og gjeld, og gjøre
myndighetene i økonomisk stand til å tilby grunnleggende velferdstjenester til egen befolkning.
Økte statlige inntekter kan bidra til at barn får innfridd sine menneskerettigheter til liv og utvikling,
helse og utdanning. Dette er imidlertid helt avhengig av godt styresett, og sterke organisasjoner og
medier som kan stille myndighetene til ansvar for å innfri rettighetene til sin egen befolkning.
Offensiv utviklingspolitikk
Redd Barna støtter kapitalfluktutvalgets anbefaling av en offensiv utviklingspolitikk for å forbedre
utviklingslands institusjonelle kapasitet og forbedring av skattesystemer. Vi understreker
viktigheten av at utviklingsland selv får bygget opp kompetanse knyttet til skatteunndragelser og
internprising, som kan bidra til å stanse ulovlige kapitalstrømmer ut av landene. Vi støtter utvalgets
vektlegging av at et sterkt sivilsamfunn og uavhengig presse er avgjørende for å skape åpenhet,
demokratisering og en ansvarlig stat. Regjeringens oppfølging av utvalgets anbefalinger vil kunne
være et viktig bidrag til den norske satsingen på godt styresett, og bekjempelse av korrupsjon og
annen økonomisk kriminalitet.
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Land - for - land rapportering
Redd Barna støtter kapitalfluktutvalgets forslag for bedret registrering og rapportering fra norske
selskaper. Vi vil særlig støtte innføringen av land-for-land rapportering for alle flernasjonale
selskaper. Dette vil gi offentligheten større mulighet til å vurdere flernasjonale selskapers
virksomhet. Her har Norge en mulighet til å gå foran med et godt eksempel som kan påvirke andre
land til å innføre liknende rapporteringsrutiner.
Internasjonale tiltak
Redd Barna ser positivt på anbefalingene om å bygge nettverk med andre land for å øke det
internasjonale presset i kampen mot skatteparadiser. Vi vil særlig anbefale regjeringen å følge
anbefalingen om at Norge bør arbeide for en internasjonal konvensjon mot skatteparadiser. En
konvensjon kan bidra til å skape varige endringer og å få en slutt på de enormt skadelige
skatteparadisene.
Norfund
Redd Barna støtter de foreslåtte endringene i retningslinjene til Nordfund. Det er vår oppfatning at
et norsk fond med formål å bidra til økonomisk utvikling i utviklingsland, ikke samtidig kan
investere i skatteparadiser som tapper de samme landene for kapital og undergraver demokratiske
prosesser og institusjoner.
Redd Barna registrerer at det ikke har inngått i kapitalfluktutvalgets mandat å komme med
vurderinger rundt forvaltningen av Statens pensjonsfond – utland. Å ta tak i Nordfunds
investeringer er en god start. Men Redd Barna oppfordrer regjeringen til en kritisk gjennomgang av
pensjonsfondets virksomhet for å sikre at pensjonsfondet forvaltes på en måte som ikke undergraver
Norges øvrige innsats mot skatteparadiser, men støtter opp under en samstemt norsk innsats for
vekst og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.
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