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Styreleders forord
I 2019 nådde SLUG Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk en milepæl vi hadde
håpet å slippe – vi fylte 25 år. Selv om det naturligvis var hyggelig å markere
med samarbeidspartnere og venner, kunne vi egentlig ønsket at behovet for
en aktør som oss var forbi. At verdens ledere hadde klart å enes om måter å
forebygge og løse gjeldskriser på, og at trenden pekte mot bærekraftige heller
enn risikofylte gjeldsbyrder verden over. Isteden ser vi at det motsatte er
tilfelle.
Som 25åring kan SLUG se tilbake på en spennende oppveksthistorie med mye
dynamikk og endring. Vi har gått fra å være en aksjon med fokus på gjeldsslette
til å bli en medlemsorganisasjon med fokus på ansvarlig låneopptak og
långivning, og globale løsninger på gjeldsspørsmål. Store som små er vi
opptatte av alle medlemmene våre og kommer til å jobbe videre for å gjøre gjeldspolitiske analyser tilgjengelige og
relevante for medlemsorganisasjonene våre - uansett om de på egen front har hovedfokus på klima,
arbeiderrettigheter, ungdomsengasjement for global rettferdighet – eller noe helt annet. Gjeld henger sammen
med så mangt og er relevant for langt flere enn de som abonnerer på nyhetsbrevet vårt og lytter trofast til
podkasten vår. Og det store, brede norske publikummet når vi kun sammen med medlemsorganisasjonene våre.
25åringen SLUG opplever at vi blir tatt imot og tatt på alvor, ikke kun som uttrykk for et folkelig engasjement i
gjeldssaken – som alltid vil være viktig for oss – men også som leverandør av gode faglige analyser og innspill til
våre myndighetsrepresentanter i sentrale prosesser og arenaer på gjeldsområdet. Samarbeidet og dialogen vi har
med myndighetene rundt Norges internasjonale engasjement innen gjeld og finans tar vi ikke for gitt, og vi er svært
takknemlige for alle møter, telefoner, epostutvekslinger og andre flater hvor vi enes - eller slåss - om hvordan Norge
best kan bidra til en mer rettferdig og bærekraftig gjeldspolitikk globalt.
Mye kan tyde på at vi dessverre ikke er overflødige enda, selv om vi har rukket å bli et kvart århundre gamle.
Gjeldsnivået i verden er på vei opp igjen, antall land i eller i risiko for gjeldskrise i dag er på stigende kurve – samtidig
med at vi stadig ikke har funnet gode nok løsninger internasjonalt for å møte nye gjeldskriser. FN-prosessene står i
stampe etter at rike land satte en stopper for en gjeldshåndteringsmekanisme, på tross av at dette var ønsket av
flertallet. Klimafinansiering via lån øker og er en utfordring som får for lite fokus i dagens klimadebatt. Økningen i
omsetning av statsobligasjoner har gjort gjeldsbildet mer komplekst, og gribbefonds spekulasjoner i statlige
gjeldskriser utfordrer både jussen og politikken på gjeldsfeltet.
Kort sagt har vi mye å gjøre også de neste årene, men vi kan jo fortsatt håpe på at behovet for oss er forbi innen vi
rekker å fylle 25 år til!
God lesning!

Med vennlig hilsen
Elise
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Gjeldsåret 2019
2019 var dessverre preget av negativ utvikling i gjeldsnivåene verden over. Dette har vært sammenfallende med
mindre positive utsikter i den globale økonomien. Spesielt for mange av utviklingslandene er situasjonen prekær,
og ifølge det Internasjonale pengefondet (IMF) er 34 av 73 lavinntektsland i gjeldskrise, eller i høy fare for å havne
i gjeldskrise. I tillegg sliter enda flere land med raskt økende nivåer på gjeldsbetjening, og dette tar viktige midler
bort fra arbeidet med å nå bærekraftsmålene.
En av de mer dramatiske begivenhetene i 2019 var primærvalget og den økonomiske krisa i Argentina. I 2018 fikk
landets president Mauricio Macri forhandlet frem en historisk høy krisepakke på 57 milliarder dollar med IMF.
Problemet var at mye av disse pengene skulle gå til å dekke eksisterende gjeldskrav som burde vært reforhandlet,
og presidenten maktet ikke å snu økonomien. I 2019 var misnøyen blant argentinere blitt så stor at
opposisjonskandidaten vant primærvalget med 15 prosents margin. Siden investorer ser med stor skepsis på den
venstre-orienterte opposisjonen, spesielt fordi de tidligere har vært svært tøffe i forhandlinger med kreditorer, ble
konsekvensene av valget ytterligere økonomiske problemer. Mange solgte seg ut, og vekslet inn pesos i dollar, slik
at verdien av pesoen umiddelbart falt 30 prosent (!). Macri vant ikke tilliten tilbake i løpet av høsten, og det er nå
president Alberto Fernandez og hans økonomiske minister Martin Guzman som skal forhandle med IMF og andre
kreditorer tidlig i 2020.
Mosambiks gjeldskrise ruller videre. 2019 ble også året der rettsoppgjørene knyttet til gjeldskrisen kom i gang.
Mosambik reiste sak mot en av bankene bak låneskandalen, Credit Suisse, i London for å få kjent låneavtalene
ugyldige, mens den andre banken bak de hemmelige lånene, den russiske banken VTB, saksøker Mosambik for
manglende tilbakebetaling. Utlevering av den tidligere finansministeren skulle blitt avklart i løpet av året, men
avgjørelsen fra domstolen i Sør-Afrika ble utsatt. Tre tidligere ansatte i Credit Suisse har tilstått svindelen, og vitnet
mot en fjerde av hjernene bak låneskandalen, Jean Boustani. Han ble frikjent i en amerikansk domstol rett før jul
2019, på grunn av lovbruddenes manglende tilknytning til USA. I april 2019 ble Mosambik også rammet av syklonen
Idai, som forårsaket enorme ødeleggelser og tap av over 1000 menneskeliv, ifølge Mosambiks president. Syklonen
førte også til et kolerautbrudd i Mosambik, med høy dødelighet. Etter Idai ble diskusjonen om gjeldsslette til
Mosambik for alvor gjenopptatt, og SLUG og andre gjeldsorganisasjoner kritiserte IMF og Verdensbanken for å ikke
gjøre nok for å bidra til at landet kunne prioritere midler til gjenoppbygging heller enn gjeldsbetjening.
På den mer positive siden var det i 2019 stor fremgang i prosessen med å sikre Somalia gjeldsslette. Landet har de
siste årene gjennomført en rekke reformer og langt på vei gjenoppbygget statsapparatet. SLUG har fulgt saken tett,
og bidratt til oppmerksomhet om prosessen og positiv utvikling i media og blant norsk-somaliere, på møter med
norske myndigheter og internasjonalt, sammen med våre partnere. Somaliske myndigheter må fortsatt få bukt med
flere utfordringer, men om den nært forestående sletten av historisk gjeld blir omfattende, kan dette understøtte
myndighetenes reformarbeid.
En annen positiv utvikling er at flere land har løftet forslag om gjeldshåndteringsmekanismer i FN-fora. Både
Malawi på vegne av LDC (Least Developed Countries, 47 land) og Jamaica på vegne av CARICOM (Caribbean
Community, 20 land) tok til orde for at arbeidet med løsninger på gjeldskriser for alvor må gjenopptas i FN. Under
arbeidet med den årlige gjeldsresolusjonen la G77-landene og Kina frem et forslag som var svært ambisiøst, spesielt
med tanke på klimarelaterte katastrofer. Stadige katastrofer bidrar til å undergrave gjeldsbærekraften i en rekke
land som hverken har skyld i økte klimaproblemer, eller midler til å hanskes med dem. I paragraf 19 av utkastet til
resolusjonen ble det foreslått en rentefri finansieringsmekanisme for katastroferammede land, inkludert et
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automatisk gjeldsmoratorium. Slike innovative løsninger vil være avgjørende for å sikre nok finansiering til
gjenoppbygging etter tap og skade relatert til klimaendringer, uten at landene det gjelder pådrar seg ikkebærekraftige gjeldsbyrder. Forslaget var dessverre blant flere ambisiøse punkter som falt i løpet av forhandlingene,
men det har bidratt til å løfte debatten. Mer enn 40 sivilsamfunnsorganisasjoner verden over signerte et brev som
støttet forslagene og arbeidet med å påvirke nasjonale delegasjoner.

Informasjonsarbeid og politiske prosesser
Hovedpunkter fra 2019
Klimafinansiering var et av temaene SLUG jobbet
mye med i 2019, og vi hadde flere arrangementer
for å øke oppmerksomheten rundt tematikken.
SLUG arrangerte rundebord på Litteraturhuset med
blant annet Changemaker og Kirkens Nødhjelp, og
deltok på panelsamtale på Kulturhuset med
Changemaker og ForUM. Dessuten arrangerte vi
‘Verdensseminar’ på Blindern i mai om
klimafinansiering, i samarbeid med SAIH Blindern.
SLUG deltok også på møter og innspillsrunder for å
påvirke norske myndigheters forhold til klimafinansiering. På innspillsmøtet hos ForUM før
mellomforhandlingene i Bonn ga vi muntlig innspill til delegasjonen om sammenhengen mellom ansvarlig
klimafinansiering og statlige gjeldsbyrder. Før COP25 i Madrid deltok også deler av den norske delegasjonen
på formøtet hos ForUM, og blant temaene som da ble diskutert var behovet for at gjeldsbærekraftanalyser
blir tatt med i vurderingene rundt klimafinansiering og tap-og-skade-mekanismer. Gjeldsperspektivet kom
også med i de skriftlige fellesinnspillene fra sivilsamfunnet til delegasjonen. Vår oppfatning er at
gjeldsperspektivet har etablert seg som en viktig faktor for norsk sivilsamfunn å ta i betraktning i arbeidet med
klimafinansiering, som viser at vårt arbeid også har påvirket sivilsamfunnet i en positiv retning, ikke bare
nasjonale beslutningstagere. I løpet av 2019 var SLUG dessuten på trykk flere ganger med saker om
klimafinansiering og gjeldskriser. Vi var også med å starte opp en internasjonal arbeidsgruppe med
medlemmer fra flere organisasjoner og verdensdeler, som før COP25 lagde et opprop som krevde
opprettelsen av en tap-og-skade-mekanisme, med automatisk gjeldsmoratorium, for land hardt rammet av
klimaendringenes negative konsekvenser. Oppropet fikk 158 signaturer, fra organisasjoner over hele verden.
Prosessen for gjeldsslette til Somalia under HIPC-programmet (Heavily Indebted Poor Countries) kom godt i
gang i løpet av 2019, og var et tema SLUG jobbet mye med, og som vi vil fortsette å følge i 2020. I mars hadde
vi møte med Abdirahman Abdullahi på SLUG-kontoret, som på daværende tidspunkt var rådgiver for
statsminister Khaire på finansielle spørsmål, før han kort tid etter ble sentralbanksjef i Somalia. I etterkant ble
også SLUGs ansatte og en av våre frivillige intervjuet på somalisk TV. Videre koordinerte SLUG
konsultasjonsforum før IMF og Verdensbankens vårmøter og årsmøter med representanter fra UD,
Finansdepartementet og Norges Bank fra myndighetenes side og Tax Justice Network, ForUM, Redd Barna,
Kirkens Nødhjelp og Changemaker fra sivilsamfunnet, hvor blant annet Norges arbeid med gjeldsslette til
Somalia ble et viktig tema. Dette tok vi også opp på møtene vi organiserte mellom nordisk-baltisk sivilsamfunn
og de nordisk-baltiske styrerepresentantene i IMF og Verdensbanken under vår- og årsmøtene, og i de
tilhørende skriftlige innspillene vi sendte. Da UDs forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram ble det klart
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at Norge vil bidra til den tekniske prosessen mot "decision point" i gjeldssletteprogrammet HIPC ved å løse Somalias
mislighold til Verdensbanken. Dette gjøres ved at Norge gir et svært kortvarig lån (i praksis er det snakk om timer)
til Somalia som gjør det mulig å erstatte det misligholdte lånet fra Verdensbanken med et nytt lån. Denne
restanseklareringen, som det heter på fagspråket, er et av kravene for å kvalifisere til HIPC, og er sånn sett en svært
hyggelig gest fra Norge, som i lang tid har
understøttet arbeidet med reformer i Somalia. All
gjeld Somalia skylder til Norge vil også slettes
under HIPC-prosessen. Gjeldssletten og prosessen
dit var blant temaene for panelsamtalen vi
arrangerte på Kulturhuset i slutten av november
2019, i samarbeid med Somali Norwegian
Strategic Partners. I panelet satt blant annet
Abdirahman Mohamed for Somali Norwegian
Strategic Partners, og Vebjørn Heines, UDs
spesialutsending til Somalia. Panelsamtalen fikk
godt oppmøte, og publikum var aktivt engasjerte.
I tillegg ble arrangementet
Somali Norwegian Strategic Partners, SLUG, og UDs
livestreamet på vår Facebookside.
Vebjørn Heines på Kulturhuset

I løpet av 2019 deltok SLUG på tre “Debt workout”-stunts for kravet om opprettelsen av en uavhengig, åpen
og effektiv gjeldshåndteringsmekanisme. Stuntene ble gjennomført foran FN-bygget i New York under
Financing for Development Forum (FfD), på Eurodads internasjonale konferanse i Ljubljana og foran UD i Oslo
sammen med Changemaker. Utenfor UD overrakte vi et brev til Anne Sofie Bjelland, fra UDs seksjon for
multilaterale utviklingsbanker, om hvorfor en gjeldshåndteringsmekanisme er nødvendig og hvilke
grunnleggende elementer som bør tas inn i en slik mekanisme. Under FfD var vi også med å arrangere panelet
"The New Wave of Debt and Financial
Crises: How to Tackle It?", hvor vi fikk en
representant for den norske delegasjonen
til FN med i panelet. Norske myndigheter
har i noen år vært svært avventede til
opprettelsen av noe slikt, og forklart dette
med at det er land som selv har store
gjeldsproblemer som bør gå i bresjen for å
få det til. I FNs andre komité under
Generalforsamlingen,
komiteen
for
økonomi og finans, skjedde nettopp det.
Malawi, på vegne av lavinntektslandene, og
Jamaica, på vegne av den karibiske gruppen
CARICOM, kom med uttalelser om at det er
et stadig større behov for en uavhengig, SLUGs sekretariat og Kjetil Abildsnes (KN) på "Debt Workout" i Ljubljana
rettferdig og varig måte å løse gjeldskriser på,
og tok til orde for opprettelsen av en gjeldshåndteringsmekanisme. SLUG vil fortsette å jobbe for at Norge
støtter et slikt initiativ internasjonalt.
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Under vårmøtene i Washington hadde vi møte med FMO (Budget Monitoring Forum), som koordinerer
mosambikisk sivilsamfunn i arbeidet med rettferdige løsninger på gjeldskrisen i Mosambik. Møtet resulterte
i at FMO kom på besøk til Oslo i august for å snakke med nøkkelaktører tilknyttet Credit Suisse og gjeldskrisen,
sammen med SLUG. Hos NBIM hadde vi et møte med blant andre sjefene for bærekraft, antikorrupsjonsarbeidet og ESG risk monitoring. Vi møtte også representanter fra Etikkrådets sekretariat, UDs
statssekretær Marianne Hagen, stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen Tore Storehaug (KrF), og
Norad-ansatte fra flere avdelinger. I tillegg arrangerte vi en panelsamtale på Kulturhuset om situasjonen i
Mosambik, i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Fellesrådet for Afrika, med FMO-representanter Denise
Namburete og Adriano Nuvunga,
stortingsrepresentant
Solveig
Skaugvoll Foss (SV) og professor
emeritus Helge Rønning i panelet. Vi
har også fått publisert flere
aviskommentarer om Mosambiksaken gjennom 2019, hjulpet til med
å sørge for at det ble stilt spørsmål
på Stortinget av Une Bastholm om
Norges rolle i låneskandalen i
Mosambik, og bidratt til at saken
kom på Dagsnytt 18 i forbindelse
med besøket fra FMO.
Panelsamtale på Kulturhuset om Mosambik, med FMO, SV og prof. Helge Rønning

Under både vårmøtene og årsmøtene til IMF og Verdensbanken var et av de viktige temaene for sivilsamfunn
den utdaterte praksisen med utvelgelse av ledere. «The gentleman’s agreement» blir fortsatt fulgt, en enighet
om at Verdensbanken og IMF alltid skal være ledet av henholdsvis en amerikaner og en europeer. Amerikanske
David Malpass ble valgt til president i Verdensbanken i april, mens bulgarske Kristalina Georgieva tiltrådte som leder
for IMF i oktober. Sammen med internasjonalt sivilsamfunn kom SLUG med kritikk av prosessen og mangelen på en
reell mulighet for kandidater fra andre regioner, og vi skrev også om dette i norske aviser.
Et annet viktig tema som gikk igjen på både vårmøtene og årsmøtene var IMFs tendens til å "bail-out" uansvarlige
långivere og behovet for å forbedre deres gjeldsbærekraft-analyser. Altfor ofte legger IMF og Verdensbanken for
optimistiske analyser til grunn for antakelser om fremtidig gjeldsbærekraft, slik at IMF gir ut kriselån uten at
nødvendig restrukturering av gjeld er blitt gjennomført. Disse lånene brukes da i stor grad til å tilbakebetale
kreditorer, som sånn sett løper liten risiko ved uansvarlig utlån. Sivilsamfunnet jobber for at gjeldsbærekraftsanalysene både skal vurdere risiko knyttet til
renter, lånenes utløpstid og andel av
statsinntekter som går til gjeldsbetjening, og
i tillegg i hvilken grad gjeldsnivået påvirker
myndighetenes mulighet til å ivareta
menneskerettigheter og evne til å oppnå
bærekraftsmålene. Disse punktene ble tatt
opp på møter med IMFs ansatte, de
europeiske styrerepresentantene og på
SLUGs møter med den nordisk-baltiske
representanten og norske myndigheter.
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Institusjonene holder på med en gjennomgang av rammene for analyser både for lavinntektsland og fremvoksende
markeder, og dette arbeidet skal avsluttes i første halvdel av 2020.
Under vårmøtene var SLUG med å arrangere seminaret "Sustainable Infrastructure: Aligning with Rights and SDGs",
der gjeld og offentlig-privat samarbeid var blant temaene. På årsmøtene var vi med å arrangere "Are We Sitting on
a New Debt Time Bomb? Tackling the Debt Emergency". Dette seminaret var stappfullt, og ble av en av IMFs
ansatte beskrevet som et av de best besøkte sivilsamfunns-seminarene han hadde sett. Det gode oppmøtet vitner
om at dette er et tema som bekymrer mange, og at det er behov for å finne løsninger på de voksende
gjeldsproblemene i mange land. Samtidig som man jobber med å styrke kapasitet hos låntakerne, må man få på
plass systemer på internasjonalt nivå som sikrer effektive og rettferdige prosesser når det oppstår problemer. Et
helt nytt initiativ som skal sikre mer åpenhet fra bankenes side ble i 2019 lansert av The Institute of International
Finance, og SLUG deltok også på et av deres møter som gikk parallelt med årsmøtene til IMF og Verdensbanken.
Forslaget dreier seg om at bankene frivillig skal registrere lånedata, slik at alle kan få bedre innsikt i et lands
gjeldssituasjon. Initiativet er godt, men det gjenstår å finne ut hvor informasjonen skal registreres, samtidig som
det er usikkerhet knyttet til hvor utbredt praksisen vil bli, all den tid det er frivillig. Åpenhetsinitiativet, samt et
alternativt forslag fra sivilsamfunn som kan sikre faktisk gjennomføring, var tema for SLUGs siste podcast og
nyhetsbrev i 2019.

Ansvarlig långivning og låneopptak var en
av prioriteringene for den norske
delegasjonen til FNs 74. Generalforsamling,
samt en uttalt prioritering i statsbudsjettet,
hvor Norge ville jobbe for universelle
retningslinjer for ansvarlighet i IMF og
Verdensbanken. I vårt høringsinnspill til
statsbudsjettet uttrykte vi vår støtte til slikt
arbeid, men poengterte at IMF og
Verdensbanken ikke er de eneste stedene
hvor Norge kan jobbe for slike
retningslinjer: FN er også en viktig aktør på feltet og UNCTAD har fra før av utarbeidet slike retningslinjer, som
Norge var med på å betale for. På innspillsmøte med statssekretærer fra Finans-, Utenriks- og Klima og
miljødepartementet før FNs High Level Policy Forum i juni ba vi Norge prioritere Bærekraftsmål 17.4 om
gjeldsbærekraft og støtte opp om UNCTADs retningslinjer for ansvarlig långivning og låneopptak. Den nye
norske ECOSOC-presidenten, Mona Juul, sa også i sin innsettelsestale under HLPF, at hun ønsket å se mer
“hard talk” om ansvarlig långivning og låneopptak. Dessuten deltok SLUG på innspillsmøtet til
utviklingsminister Dag Inge Ulstein i mars, og oppfordret til videre arbeid for å styrke systemene for ansvarlig
långivning og låneopptak for å sikre nasjonal ressursmobilisering for finansiering av bærekraftsmålene. SLUGs
arbeid med å sikre gjeldsbærekraft ble løftet fram under regjeringens årlige SDG-rapportering, under
bærekraftsmål 17.
Oljefondets investeringer i statsobligasjoner har vært et viktig tema for SLUG i 2019, som tidligere år. Siden
2016 har fondet vært i en prosess med å implementere et system for å sikre ansvarlige investeringer i
statsobligasjoner, etter innspill fra SLUG. Norges Banks hovedstyre må nå godkjenne hvert enkelt låntakerland
basert på en offentlig tilgjengelig rutine. Regjeringen har nedsatt et etikkutvalg som skal gjennomgå fondets
etiske rammeverk. SLUG har i 2019 spilt inn at det nye systemet for ansvarlig långivning bør innlemmes i
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fondets etiske retningslinjer for å ytterligere styrke dette arbeidet. 1 Før Etikkutvalget begynte sitt arbeid for
fullt, var SLUG en av initiativtakerne til diskusjoner blant sivilsamfunnsorganisasjoner om hvordan
innspillsarbeidet til utvalget kunne koordineres, for å sikre tydelig kommunikasjon og størst mulig gjennomslag
for flest mulig. Etikkutvalget skal levere sin utredning i juni 2020, og SLUG vil fortsette å følge tematikken tett
og være en premissleverandør i diskursen rundt Oljefondets investeringer i statsobligasjoner.
SLUG har i år hatt 18 møter med norske beslutningstakere, kommet med 30 skriftlige og muntlige innspill til
norske beslutningstakere og 14 innspill til internasjonale beslutningstakere.
SLUG deltok og/eller sendte skriftlig innspill på blant annet følgende høringer og konsultasjoner i 2019:
− Statsbudsjettet 2020, bistands- og utenrikssaker, Stortingets utenriks- og forsvarskomité
− Høring om Meld. St. 27 (2018-2019), “Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid”
− Innspillsmøte, delegasjonen til High-Level Political Forum on Sustainable Development
− Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland
− UN Multi-Stakeholder Consultation on "Making Finance Work for a Sustainable World in 2019 and
Beyond"
− IMF Debt Limits Policy Review
− IMF Review of Program Design and Conditionality
− UN General Assembly 2nd Committee Annual Resolution on External Debt Sustainability and
Development

Temanyhetsbrev
I 2019 sendte vi ut tre temanyhetsbrev på epost. Hvert av temanyhetsbrevene bestod av 3 dybdeartikler, en
tegneseriestripe og en ny podcastepisode. Tekstene var skrevet av både akademikere og representanter for
sivilsamfunn i Norge og internasjonalt. Sammensetning av forfattere har bidratt både til variasjon i analyse og
tilgjengelighet, og vi har også sett at personer som har blitt hentet inn til podcast og nyhetsbrev har fått økt
interesse for å skrive og snakke om gjeld i ettertid.
Temaene for nyhetsbrevene i 2019 var 1) Kina som långiver, 2) Uansvarlige långivere og IMF og 3)
Åpenhetsinitiativ fra bankene. De tre podcastene har blitt lastet ned 650 ganger i våre kanaler, og vi vet at for
eksempel politikere har hatt nytte av å lytte til dem. Distribusjonsavtalen vi hadde med Du Verden! hadde
svært gode resultater i 2018, men dessverre avviklet de driften i 2019. Vi gjennomførte allikevel én
annonsering på deres plattform, med over 5700 antall avspillinger. I løpet av året jobbet vi med å finne
alternativer. Blant annet forsøkte vi annonsering på den nye plattformen Transit Magasin, men dette gav ikke
spesielt gode resultater. Mot slutten av året gjorde vi podcasten tilgjengelig på Spotify, og integrerte flere
episoder i et helt nytt læringsmateriell som i 2020 skal distribueres til skoler over hele landet gjennom
Subjectaid. Podcast-episodene har hatt gjennomgående høy kvalitet, og høster gode tilbakemeldinger, så
arbeidet med å finne løsninger som sprer dette til et større publikum er en prioritet for SLUG.
Etter den vesentlige reduksjonen av mottakere av nyhetsbrevet på mail i forbindelse med GDPRgjennomgangen i 2018 har vi arbeidet med å bygge opp publikummet på nytt. Dette arbeidet har gått noe
sakte, med en økning fra 73 til 104 abonnenter i fjor. Høyere åpnings-og klikk-rate enn tidligere viser at vi er i

1

Bestemmelsene knyttet til fondets investeringer i statsobligasjoner står i NBIMs mandat, ikke i Lov om observasjon og
utelukkelse.
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ferd med å bygge opp et mer engasjert publikum, og dette arbeidet fortsetter i 2020. Det er allikevel ikke
primært gjennom nyhetsbrev på mail vi når flest, men gjennom deling av artikler, podcast og tegestripe i
sosiale medier (se "Nettside og sosiale medier" under).

Foredrag og seminarer
SLUG holdt 17 foredrag og skoleringer i 2019. Disse ble holdt på folkehøgskoler, hos medlemsorganisasjoner
og ungdomspartier. I tillegg arrangerte vi eller var medarrangør på 8 seminarer, nasjonalt og internasjonalt.
Det var til sammen rundt 700 publikummere på våre foredrag og arrangementer. Måltallene for
foredrag/skoleringer og seminarer var henholdsvis 16 og 1, så her har vi hatt god måloppnåelse.
SLUG evaluerer foredrag ved å sende ut skjemaer til skoler og organisasjoner i etterkant. Publikum vurderer
foredragsholderen på ulike indikatorer på en skala fra 1-10. Fra og med juni 2019 sendte vi ut
evalueringsskjemaene elektronisk. Tilbakemeldingene var svært gode, med et gjennomsnitt på 10 av 10 på
alle innholdsrelaterte indikatorer, f.eks. som hvor godt innholdet og kommunikasjonen var tilpasset
målgruppen og temaets relevans for målgruppen. Dessuten viste evalueringene at det er mange unge som
mangler kunnskap om gjeld i utviklingsland og gjeldspolitiske spørsmål. Resultatene viser at foredrag og
skoleringer er en nyttig og viktig del av SLUGs informasjonsarbeid. Vi mottok 11 evalueringer i 2019, men
evalueringskjema ble sendt til samtlige som fikk foredrag eller skolering.

SLUG i media i 2019
SLUG var på trykk 17 ganger i 2019, deriblant siteringer og saker hvor SLUG er blitt intervjuet om spesifikke
temaer. I tillegg har noen av våre saker generert spinoff-saker i media. Et eksempel er gjeldskrisa i Mosambik,
som fikk økt oppmerksomhet gjennom SLUGs arbeid: Nettavisen intervjuet daglig leder Isabella om saken etter
at SLUG hadde vært på trykk, Helge Rønning var på Dagsnytt 18 i forbindelse med besøket fra FMO hvor SLUG
var vertskap, og Bistandsaktuelt intervjuet FMO-representanten som var på besøk. Videre har personer som
har bidratt gjennom podcast eller artikler, selv skrevet ekstra tekster i egne kanaler om gjeldstematikken de
belyste for SLUG. Her er en oversikt over saker som SLUG har fått publisert i aviser, der SLUG blir intervjuet
eller som SLUG selv har laget:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tidligere Credit Suisse-ansatte arrestert for låneskandalen i Mosambik (Omtale, Bistandsaktuelt,
04.01.2019)
På tide at Oljefondet trekker seg ut av Crédit Suisse (Bistandsaktuelt, felles kronikk med flere
organisasjoner, 11.01.2019)
Krever at Oljefondet selger seg ut av Crédit Suisse (Omtale og intervju, Nettavisen, 15.01.2019)
Venezuelakrisens økonomiske opphav (Bistandsaktuelt, 30.01.2019)
Klimafinansieringens bakside (Putsj, 08.02.2019)
Oljefondet kan vise vei (Mosambik, Dagens Næringsliv, 05.03.2019)
Klar bane for Trumps kandidat (Verdensbank-president, Dagsavisen papir og DA Debatt, 01.04.2019)
En dytt i riktig retning (Gjeldsslette til Somalia, Vårt Land papir og Verdidebatt, 16.04.2019)
Oljefondet overmodent for Credit Suisse-uttrekk (med FfA, Bistandsaktuelt, 19.08.2019)
Ei ulukke kjem sjeldan aleine (Orkanen Dorian på Bahamas, Bistandsaktuelt, 12.09.2019)
Gjeldskrisen er en tillitskrise (Argentina, Vårt Land papir og Verdidebatt, 16.09.2019)
Svar til Asle Toje om gjeldsslette (Minervanett, 17.09.2019)
Klimatoppmøte krever ny norsk klimapolitikk (med ForUMs klimagruppe, Dagbladet, 22.09.2019)
Arkaisk avtale for europeisk dominans (IMF-president, Klassekampen, 01.10.2019)
Hvem skal lede Argentina ut av økonomisk krise? (Verdidebatt, 25.10.2019)
Blir gjeldsslette Somalias katalysator for utvikling? (Bistandsaktuelt, 26.11.2019, sammen med SNSP)
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●

Klimakrav til toppmøte (Loss and damage-brev, omtale, Nettavisen, 02.12.2019)

I tillegg til arbeidet med nasjonale medier har SLUG vært en del av internasjonalt samarbeid som ved flere
anledninger har resultert i medieomtale og tekster i utenlandske mediehus.

Nettside og sosiale medier
I 2019 ble det registrert totalt 9480 økter på hjemmesiden vår, www.slug.no, og 17 482 sidebesøk. Det ble
publisert totalt 37 artikler og nyhetssaker på nettsiden vår i løpet av 2019, så siden har vært jevnlig oppdatert
gjennom året med aktuelle saker. SLUG brukte Facebook aktivt for å spre informasjon om blant annet artikler,
arrangementer og konferanser vil deltok på. Pr. desember 2019 hadde vi 2880 følgere på Facebook-siden. Det
er en økning på 6,5% sammenlignet med fjoråret. Vi når stadig flere med budskapet vårt via vår Facebooksiden, og har i 2019 begynt med livestreaming av arrangement, og jobbet med å bruke annonsering på en mer
effektiv måte. Vi bruker også Twitter til å kommentere politikk og dele informasjon fra arrangementer, og har
hatt en økning i antall følgere også på denne plattformen.

Internasjonalt samarbeid og det internasjonale nettverket
SLUG er i dag medlem i Eurodad, et europeisk nettverk
for organisasjoner som jobber med gjeld- og
utviklingsspørsmål. Jubilee Carribbean og de regionale
nettverkene Latindadd og Afrodad er de viktigste sørbaserte samarbeidspartnerne til SLUG, i tillegg til flere
nasjonale nettverk, blant annet Budget Monitoring
Forum (FMO) fra Mosambik.
På internasjonale konferanser er SLUG ofte den eneste
norske sivilsamfunnsorganisasjonen representert, og i
mange tilfeller den eneste nordiske. Vi ser deltakelse på
slike møter som en svært viktig del av det politiske og
strategiske påvirkningsarbeidet vårt, i tillegg til å ha en
egenverdi for informasjonsarbeidet vi gjør i Norge. De
globale prosessene er nært knyttet til de nasjonale
gjeldspolitiske prosessene, og SLUG har en nøkkelrolle i å
rapportere om Norges arbeid internasjonalt, og påvirke
norske delegasjoner underveis i forhandlingsprosesser.

Daglig leder Henrik Hvaal sammen med nordisk-baltisk
styrerepresentant i IMF Thomas Östros

I 2019 deltok SLUG på følgende internasjonale møter:
●
●
●
●
●
●

IMF og Verdensbankens vårmøter, Washington DC, USA
Financing for Development Forum, New York, USA
Eurodads International Conference and General Assembly, Ljubljana, Slovenia
IMF og Verdensbankens årsmøter, Washington DC, USA
UNCTADs Debt Management Conference, Geneve, Sveits
China as a lender of countries in the Global South, konferanse i regi av Erlassjahr, Berlin, Tyskland
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Organisasjon
Jubileum
I 2019 var det 25 år siden SLUG ble stiftet,
og det ble markert med en fest på Dattera
til Hagen. I løpet av festen talte styreleder
Elise Skarsaune, Hilde Frafjord Johnsen og
Erik Solheim. I tillegg fikk vi hyggelige
videohilsener fra Eurodad, Afrodad og
Jubilee Germany, som er noen av våre
viktigste

samarbeidspartnere

internasjonalt. Grunnlegger Bjørg Hauer
sendte oss en hilsen som ble lest opp
under festen. Markeringen inneholdt
også en gjeldskonkurranse mellom tre
sivilsamfunnsrepresentanter

og

tre

stortingspolitikere, og ble avsluttet med

Stortingslaget måtte tenke hardt, men vant til slutt konkurransen.

en konsert.

Medlemsorganisasjoner
SLUG har pr. desember 2019 36 medlemsorganisasjoner. I 2019 har SLUG jobbet tett med flere av våre
medlemsorganisasjoner opp mot norske og internasjonale beslutningstakere. I noen av prosessene har SLUG
tatt en lederrolle. I 2019 avsluttet 3 organisasjoner sitt medlemskap i SLUG. Det kom ingen nye medlemmer
inn i nettverket, men samarbeidet med enkelte potensielle medlemmer ble styrket.

Årsmøte
SLUGs årsmøte ble avholdt 3. april i Menneskerettighetshusets lokaler. På møtet var 10
medlemsorganisasjoner til stede som delegater:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Changemaker (Marikka Elsbak)
Sosialistisk Ungdom (Alexander Fossen Lange)
Fellesrådet for Afrika (Johan Hermstad)
NTL (Torstein Brechan)
KrFU (Ellen Johanne Weydahl)
Rød Ungdom (Tobias Handeland)
Press (Tord Magnus Dyrkorn)
Attac (Aksel Nærstad)
Senterungdommen (Kristian Onsøyen)
KFUK/KFUM Global (Håvard Skjerdal)

Observatører/andre:
●

Kirkens Nødhjelp (Sven Larsen) - Observatør
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SLUG: Henrik Mathias Hvaal, Thea Sofie Rusten Grastveit, Håvard Skogerbø, Elise Skarsaune og Isabella
Dahl Kormilitzine

Styret
Etter årsmøte 2019 hadde SLUG følgende styre:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elise Skarsaune (leder) – valgt i 2018
Astrid Iversen – valgt i 2018
Kasper Landmark – valgt i 2018
Håvard Skjerdal (KFUK-KFUM Global) – Valgt i 2018
Embla Husby Jørgensen – valgt i 2018
Håvard Skogerbø – valgt i 2018
Fanny Løvholm (Changemaker) – Supplert av styret 2018, valgt i 2019 for et år
Ellen Johanne Weydahl (KrfU) - Valgt i 2019 for et år
Mathias Slettholm - valgt i 2019
Isabella Dahl Kormilitzine – Valgt i 2019

Valgkomiteen besto av Ane Kollen Evenmo, tidligere ansatt Jarle Aarbakke Tollaksen og Catharina Bu fra
Tankesmien Agenda.
Styret møttes fem ganger i 2019, og deltok i tillegg på en skoleringshyttetur med informasjonsutvalget og
sekretariatet. Arbeidsutvalget har i 2019 bestått av styreleder Elise Skarsaune, og styremedlemmene Astrid
Iversen, Håvard Skogerbø og Kasper Landmark.

Informasjonsutvalget
Informasjonsutvalget i SLUG ble opprettet i 2016, og er en frivillig gruppe som bistår styret og sekretariatet i
SLUGs informasjonsvirksomhet. I løpet av 2019 har informasjonsutvalget bidratt til å planlegge og
gjennomføre arrangementer, holdt foredrag, deltatt på møter med UD om gjeldsslette til Somalia og skolert
seg på gjeldspolitikk, særlig Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. Kristoffer Jakobsen, en av de
frivillige, har også vært med å utvikle og spille inn podcast. Aktiviteten i informasjonsutvalget i 2019 var noe
lavere enn optimalt, men i 2020 ønsker vi å rekruttere flere medlemmer til informasjonsutvalget og øke
aktivitetsnivået i utvalget.

Kontingent og finansiering
I 2017 fikk SLUG en treårig avtale med Norad og mottar 1,4 million kroner i informasjonsstøtte per år til og
med 2019. Avtalen er forlenget for 2020 i påvente av ny utlysning av avtalen. I 2010 innførte vi
medlemskontingent, og i 2019 fikk vi inn 108 400 kr. I tillegg mottok SLUG en gave på kr 1000 fra en privat
giver. Skoler og organisasjoner der SLUG har holdt foredrag har bidratt til å dekke reiseutgifter.
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Sekretariatet
I 2019 hadde SLUG to fulltidsstillinger. Maren Hemsett som daglig leder (i permisjon t.o.m. april 2020), med
Isabella Dahl Kormilitzine som vikar frem til
Henrik Mathias Hvaal overtok vikariatet som
daglig leder i mars 2019. Thea Sofie Rusten
Grastveit er ansatt som politisk rådgiver, med
Synnøve Ofte Jakobsen som vikar i
permisjonsperioden fra mai 2019 og ut året.
Det har vært overlapp for begge stillingene.
Aktivitetsnivået har vært høyt og SLUG har hatt
god måloppnåelse også i år. I starten av 2019
flyttet sekretariatet, og har nå kontor i Kongens
gate 16. Elise Skarsaune er styrets leder, og
mottok et månedlig honorar på kr 1500.
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