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Styreleders forord 
 

 

Når ein skal seie noko som helst om året 2020, er det 

vanskeleg å unngå det som nå er blitt ein klisjé: at 2020 blei 

eit heilt annleis år enn forventa. Det er blitt sagt så mange 

gonger, men det gjer det ikkje mindre sant. Koronaåret har 

også medført store økonomiske problem for verdas 

gjeldstynga land, og det vil bli fleire menneske under 

fattigdomsgrensa som følgje av pandemien. Dette var det 

siste me trengte i inngangen av «The decade of action», 

tiåret der me skal oppfylle Bærekraftsmåla og nå måla i 

Parisavtalen. 

I krisetid vil ein gjerne sette seg sjølv først, og då er 

vanskeleg å vere den som minner om at kriser også rammer 

andre. Likevel er det dette SLUG har klart å få til i 2020 – å 

sette fokus på dei som blir3 hardare ramma av 

nedstengingar og økonomisk nedgang enn oss sjølve, og 

kva som må til for å betre situasjonen for dei utsette. Blant 

anna har SLUG bidratt i eit viktig internasjonalt samarbeid som har sikra at G20-landa stansar sine gjeldskrav 

midlertidig, og arbeidet held fram for å skape ein meir langsiktig løysing. Det har også vore ei særskilt styrking av 

samarbeidet med våre nordiske partnarar, mellom anna har me fått til ei høyring på ministernivå om korleis 

nordiske land kan bidra til å løyse gjeldskriser. 

Også nasjonalt har SLUG vore ei drivkraft bak at gjeldsrettferd nå er høgare på den politiske agendaen enn det har 

vore på lenge. Etter SLUG sine innspel har fleire parti på Stortinget uttrykt bekymring over lånebasert 

klimafinansiering og ynskjer meir debatt om temaet. Fleirtalet av partia på Stortinget har nå styrka gjeldspolitikken 

i sine program før Stortingsvalet i 2021, og statsministeren brukte taletid i FN til å sette fokus på at gjeldsnivået i 

verdas land blir ein stor utfordring etter pandemien. SLUG har attpåtil klart å engasjere fleire aktive frivillige for 

organisasjonen, i eit år der frivilligheita sleit på grunn av manglande møtestader. 

Dette er berre nokre av dei mange tinga SLUG kan skilte med frå 2020. Når eg les årsrapporten blir eg stolt av å sjå 

tilbake på alt det organisasjonen har fått til, ved hjelp av eit dyktig sekretariat, eit aktivt styre, engasjerte frivillige 

og gode samarbeidspartnarar både nasjonalt og internasjonalt. Eg håpar at de, som meg, også blir endå meir 

motivert for å halde fram med arbeidet for ein meir rettferdig gjeldspolitikk i tida etter pandemien. Det kjem til å 

trengs, men når eg ser på alt me oppnådde i 2020, er eg full av håp om at det vil kome nye framsteg, og eg veit at 

SLUG framleis vil vere viktig stemme for gjeldsrettferd i verda. 

 

Beste helsingar 

Synnøve Ofte Wigaard 
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Gjeldsåret 2020 
2020 ble et spesielt år for alle og for gjeldspolitikk har konsekvensene av koronakrisen blitt særlig tydelige. Allerede 

før pandemien var globale gjeldsbyrder rekordhøye. 34 utviklingsland var, ifølge IMF, enten i gjeldskrise eller i høy 

risiko for krise. Innen utgangen av 2020 har over 100 land bedt IMF om økonomisk hjelp til å håndtere krisen. Ifølge 

Verdensbanken vil 150 millioner mennesker havne i ekstrem fattigdom i løpet av i år og neste år på grunn av korona. 

Dagens situasjon har eksponert de store hullene i den globale gjeldsarkitekturen med alvorlig tydelighet. Mangel 

på systemer for å sikre ansvarlig långivning og lånopptak har bidratt til at land var svært dårlig stilt til å håndtere 

krisen da den oppsto. Land med ikke-bærekraftig statsgjeld har få andre muligheter enn å låne enda mer penger 

for å finansiere krisetiltak. Etter flere år med kutt i offentlige tjenester for å frigjøre midler til nedbetaling av gjeld 

har mange land slitt med å kunne tilby sine innbyggere adekvate helsetjenester og sosiale sikkerhetsnett. Når den 

akutte fasen av krisen er over vil flere land måtte kutte ytterligere i offentlige ytelser for å kunne betjene den nye 

gjelda. Problemene vil med andre ord forverres før det er ventet at de vil vokse seg så store at mange land vil 

misligholde gjelda si: Med andre ord, gå konkurs.  

Krisen har vist behovet for universelle fellesskapsløsninger for velferd og behovet for en ansvarlig økonomisk 

politikk som sikrer at land har evne til å stå imot finansielle sjokk. Gjeldspolitikk har føket opp til toppen av den 

globale agendaen og er ventet å forbli der til man begynner å se konturene av noen globale fellesskapsløsninger 

som er brede og dype nok til å løse problemene. 

G20-landene har i år vedtatt en midlertidig utsettelse av gjeldsbetjening for fattige land som ber om mulighet for 

dette (Debt Service Suspension Initiative – DSSI). De har også vedtatt et felles rammeverk for behandling av gjeld 

(Common Framework – CF). De løsningene som foreløpig har kommet på bordet monner allikevel dessverre ikke til 

å løse de store utfordringene verden står overfor. DSSI og CF bidrar til å utsette problemene, men disse vil hente 

det internasjonale samfunnet inn igjen med mindre mer grunnleggende løsninger kommer på bordet. 

Grunnleggende løsninger må innebære en reell slette av ubetalbar gjeld og permanente strukturelle endringer i 

den globale finansarkitekturen i form av styrket ansvarlighet og bedre systemer for å løse statlige gjeldskriser på en 

effektiv og rettferdig måte. Oppfyllelse av bærekraftsmålene innen 2030 vil ikke være mulig dersom verdens land 

ikke klarer å enes om løsninger for å håndtere gjeldsproblemene. Med andre ord kommer det ikke til å være mindre 

behov for vårt felles arbeid de nærmeste årene.  

I 2020 har SLUGs sekretariat fulgt globale prosesser, og Norges rolle i disse, tett. Vi har hatt møter med 

beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt, skrevet innspill til politiske prosesser, arrangert panelsamtaler, holdt 

skoleringer og foredrag og vært på i media og sosiale medier for å engasjere den norske befolkningen i globale 

gjeldsspørsmål og være med å stake ut en bedre retning for gjeldspolitikken. Vi har samarbeidet tett med 

medlemsorganisasjonene, nordiske og globale partnere om felles utspill og politiske kampanjer for å løse 

utviklingslands gjeldsproblemer. SLUGs styre og frivillige har også vært uvurderlige bidragsytere i året som er gått. 

Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med styrket samarbeid og vind i seilene i årene som kommer! 

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/noe-ma-gjores-med-gjelda-slug/
https://www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.eurodad.org/outofservice
https://www.eurodad.org/arrested_development
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
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Informasjonsarbeid og politiske prosesser 

Hovedpunkter fra 2020 

2020 ble et rart år på alle mulige måter. Året startet godt med panelsamtale på Verdensseminaret om Kina som 

statlig långiver, møte med AUF-leder Ina Libak om Arbeiderpartiets nye partiprogram og KrFs 

finanskomitérepresentant Tore Storehaug 

om gjeldskrisen i Mosambik og Oljefondets 

innblanding i denne. Deretter ble det 

bråstopp i fysiske arrangementer for oss 

som for alle andre. Overgangen til digital 

kommunikasjon har for det meste gått fint 

og på det beste har det åpnet noen nye 

muligheter for møter med 

beslutningstakere i prosesser vi ellers 

måtte ha hatt penger til flybilletter for å 

kunne delta på. 

I starten av året prioriterte vi å sende skriftlige innspill til partiprogrammer for å sikre best mulig forankring av 

gjeldspolitikk før stortingsvalget 2021. Vi sendte innspill til AP, FrP, Høyre, KrF, MDG, Rødt, Senterpartiet, SV og 

Venstre. Etter at utkast til programmer forelå, deltok vi i flere oppfølgingsmøter i regi av ForUM med 

programkomiteer for å følge opp ytterligere og komme med oppklaringer. Vi ser med glede at alle partiene, med 

unntak av Høyre og Venstre, har fått med god gjeldspolitikk, selv om ikke alle våre innspill ble tatt med. Vi ser frem 

til gode muligheter til å påvirke debatten videre inn mot stortingsvalget. 

I starten av året så vi også effekt av innspillsarbeidet vårt til "multimeldingen" (Norges rolle og interesser i 

multilateralt samarbeid) gjennom merknader i komitébehandlingen på Stortinget. Arbeidspartiet, Senterpartiet og 

SV var enige i vårt innspill om at lån ikke bør rapporteres som klimafinansiering, og de bemerket at økt bruk av lån 

til klimastøtte "er en bekymringsfull utvikling som bør debatteres mer", samt at de "håper at forholdet mellom 

bistand og långivning blir løftet som en del av regjeringens varslede gjennomgang av bruk av fond som kanal for 

norsk bistand". Arbeidet med klima var også gjennomgående for 2020 selv om framdriften i forhandlingene ble 

påvirket av pandemien. SLUG spilte inn til den norske klimadelegasjonen muntlig i møter, deltok på Finance in 

Common Summit og UN Climate Change Dialogues 2020. Politisk rådgiver deltok også i panelsamtale i regi av 

Naturvernforbundet sammen med Dag Inge Ulstein.  

Arbeidsmengden i 2020 ble uvanlig stor som følge av de akutte finansieringsproblemene mange land har stått 

overfor i året som gikk. Hektisk møte- og kampanjevirksomhet i det internasjonale nettverket ledet opp til at G20-

landene vedtok en midlertidig løsning for å kjøpe tid mens gjeldsutfordringene håndteres: The Debt Service 

Suspension Initiative (DSSI). DSSI utsetter gjeldsbetjeningen i en tidsavgrenset periode, men er ikke tilstrekkelig til 

å løse de mer grunnleggende utfordringene ved ikke-bærekraftig gjeld. Internasjonale ledere begynner nå å snakke 

om at gjeldsproblemene må gå fra å behandles som et likviditetsproblem (DSSI) til et solvensproblem: Med andre 

ord må man se på hvorvidt gjelden realistisk sett lar seg betjene på det nivået den nå er.  

Sammen med medlemsorganisasjonene løftet vi disse problemstillingene overfor regjeringen. I april tok SLUG 

initiativ til et utviklingsfinansieringsmøte med medlemsorganisasjonene og Ulstein der utfordringene ble 

diskutert. 22 medlemsorganisasjoner signerte også et brev til Dag Inge Ulstein i forkant av FNs 75. generalforsamling 

Panel samtale om Kina, det eneste fysiske arrangementet i 2020. 

https://slettgjelda.no/nyheter/2020/21-norske-sivsam-ledere-ulstein-m%C3%A5-vise-lederskap?fbclid=IwAR1hWMWsU1VT1FNPXKGbaBd5fFvaaibWBWCSSgoG5BRSew9oQasaTkhSSUs
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om at Norge må jobbe for å løse de gjeldskrisene som kommer og å bidra til bedre systemer for å forebygge 

framtidige kriser. Erna Solberg og statssekretær Sverre Vatnar tok, i to ulike høynivåmøter i FN om finansiering for 

utvikling i kjølvannet av korona, til orde for at gjeld blir en av de største utfordringene i årene som kommer og at 

Norge er beredt til å bidra. Regjeringen bidro også med 180 millioner kroner i bistand til IMFs krisefond Catastrohe 

Containment and Relief Trust (CCRT) som dekker gjeldsbetjeningen i en overgangsfase for de fattigste landene. I 

september arrangerte SLUG i samarbeid med nordiske partnere, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp et digital høring 

der de nordiske landenes rolle i løsning av statlige gjeldskriser globalt ble diskutert. Danmarks utviklingsminister 

Rasmus Prehn, Ghanas finansminister Ken Ofori-

Atta, svenske og norske statssekretærer og FNs 

uavhengige ekspert på gjeld og 

menneskerettigheter, Yuefen Li, deltok i panelet 

sammen med representanter fra sivilsamfunn 

og parlamentarikere fra de skandinaviske 

landene. Arrangementet var godt besøkt og 

nådde over 5000 personer. Samarbeidet ledet 

også til en felles skandinavisk kronikk  

i det nordiske bistandsmagasinet Development 

Today. 

Det nordiske samarbeidet ble også styrket gjennom vårt vanlige arbeid med å koordinere innspill og møter med 

nordisk-baltiske styrerepresentanter i IMF og Verdensbanken (IFI). I 2020 deltok mange organisasjoner i 

planlegging og samkjøring av innspill på felt som gjeldsbærekraftanalyser, gjeldsslette, offentlig-private samarbeid, 

klima og energi, sparepolitikk og bistandsbudsjetter. Brevene ble signert av mer enn 10 forskjellige organisasjoner 

på tvers av landene, og i møtene deltok representanter fra både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi 

koordinerte skriftlige innspill til styrerepresentantene og relevante departementer i landene før både vår- og 

årsmøtene til IMF og Verdensbanken, og hadde 

formøter med gode diskusjoner i forkant av 

påvirkningsmøtene. Det har vært morsomt og 

inspirerende å koordinere enda tettere 

samarbeid om saker som har med IFIene å 

gjøre mellom nordiske organisasjoner, og 

håper det også blir flere aktive organisasjoner 

fra det baltiske området i tiden fremover. 

Det internasjonale samarbeidet utenfor 

Norden har også blitt styrket i løpet av 2020. 

Som nevnt over har det vært hektisk møte- og 

kampanjevirksomhet, og flere nettverk har 

vært gode på å koordinere planleggingsmøter 

og politiske innspill, og avholde webinarer for å 

øke kunnskapen både blant organisasjoner og 

folk flest. Et av de mest spennende 

internasjonale samarbeidene som SLUG deltok i var Global Week of Action for Debt Cancellation i oktober. 

Sammen med nettverk og organisasjoner fra hele verden, med Asian People's Movement on Debt and Development 

Fra gjeldshøringen som foregikk på Zoom. 

Daglig leder Henrik demonstrerer alarm-stuntet på global 
konsert/rally. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fdd9eff00f3d41509d17da69cf351b53/no/pdfs/prp201920200117000dddpdfs.pdf
https://www.facebook.com/events/1011893772591836
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i ledelsen, arrangerte vi en uke med fokus på gjeldsslette. Denne kampanjeaktiviteten inkluderte blant annet felles 

brev, en global konsert/rally og et felles globalt stunt om å "Sound the Debt Alarm". Denne ideen kom fra SLUG, og 

mange personer fra hele verden delte videoer på sosiale medier der de deltok i stuntet. 

Også i kriseåret 2020 har det vært viktig for SLUG å sette fokus på ansvarlig långivning og låneopptak. Dette er viktig 

for å unngå ikke-bærekraftige lån både under og etter krisen vi er i nå. Dette har derfor vært en del av innspillene 

våre i de fleste sammenhenger. I forbindelse med blant annet de nevnte G20-initiativene ser man store utfordringer 

med å stille långivere til ansvar, og det er spesielt vanskelig å bringe private kreditorer til forhandlingsbordet. I løpet 

av året inngikk SLUG et samarbeid med bankene KLP og Storebrand, samt foreningen Finans Norge, om et prosjekt 

som skal munne ut i en anbefaling om beste praksis for ansvarlige investeringer i gjeldsinstrumenter. Vi håper 

dette kan bidra til å styrke ansvarligheten hos norske private aktører, og at det på sikt kan bidra til å drive arbeidet 

med ansvarlighet videre internasjonalt, også når det gjelder offentlige långivere.  

Vi har i flere år fulgt Financing for Development-prosessen og deltatt på de årlige oppfølgingsforumene (FfD). I år 

ble denne prosessen svært amputert, noe vi synes er synd med tanke på at FfD er det forumet der det har vært 

størst fokus på å etablere global konsensus omkring ansvarlig långivning. På den mer positive siden ble det før 

sommeren startet opp en parallell prosess, Financing for Development in the Era of Covid-19 and Beyond, ledet av 

Cananda og Jamaica, med flere arbeidsgrupper der minst 2 av dem dreide seg om statlig gjeld. Norge har vært noe 

engasjert i denne prosessen, og deltok på flere høynivåmøter. I et møte i september løftet statssekretærer i 

Finansdepartementet Sverre Vatnar behovet for gjeldshånteringsmekanismer som kan bringe flere långivere til 

bordet. Dessverre har den norske regjeringen dreid fokuset bort fra FN, og er nå tydelige på at IMF, Verdensbanken 

og Parisklubben må være i ledelsen. 

SLUG og medlemsorganisasjonene har fornyet og styrket båndene i året som gikk. Gjeldsutfordringer i kjølvannet 

av korona vil gripe inn i de fleste utviklingsfinansielle fokusområdene organisasjonene jobber med i årene som 

kommer. Finansieringen av samtlige bærekraftsmål og oppfyllelsen av målene under Parisavtalen er utsatte med 

mindre verdenssamfunnet klarer å enes om et nytt gjeldsinitiativ for utviklingsland. SLUG lanserte en kampanje i 

høst for å sette fokus på disse utfordringene 

og oppfordret medlemsorganisasjonene til å 

dele kampanjevideo og annet materiell i 

sosiale medier. Videoen nådde i overkant av 

18.000 mennesker i sosiale medier og skapte 

mye engasjement. Kampanjen, 

#gjeldsbærekraft, skal fortsette i perioden 

2021-2025 med fokus på spesifikke 

bærekraftsmål i hvert enkelt år. Mot slutten av 

året inngikk vi en avtale med Fellesrådet for 

Afrika om samarbeid gjennom hele perioden. I 

tillegg inngikk vi en avtale med Redd Barna om 

å knytte kampanjen til barns tilgang til helse, 

utdanning og sosial sikkerhet i 2021. Vi ser frem 

til å få med flere av medlemsorganisasjonene 

som samarbeidspartnere senere i kampanjen. 

https://www.facebook.com/slettgjelda/videos/241332207206418
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I 2020 spilte vi skriftlig og muntlig inn på etikkutvalgets NOU om den etiske forvaltningen av Oljefondet (NOU 2020:7 

Verdier og ansvar), årets fondsmelding og NBIMs ansvarlighetsarbeid. NOUen skal behandles i 2021 og det var 

derfor ingen viktige politiske avgjørelser som ble tatt i 2020, men SLUG har beredt grunnen for mulige 

innstramminger på ansvarlighet i 2021. KrFs stortingsrepresentant i finanskomitéen, Tore Storehaug, stilte NBIM 

spørsmål om fondets innblanding i Mosambiksaken basert på innspill fra SLUG. SVs Kari Elisabeth Kaski stilte også 

oppfølgingsspørsmål om statsobligasjoner til høringsinnspillet fra SLUG, noe som munnet ut i et godt 

oppfølgingsmøte. 

SLUG har i 2020 hatt 17 møter med norske beslutninger, kommet med 38 skriftlige og muntlige innspill til norske 

beslutningstakere og 15 innspill til internasjonale beslutningstakere 

 

SLUG deltok og/eller sendte skriftlig innspill på blant annet følgende høringer og konsultasjoner i 2020: 

 

● Statsbudsjettet 2021, Utenriks- og forsvarskomiteen (gjennom ForUM) 
● Høring om Stortingsmelding 32 (2019-2020), Statens Pensjonsfond Utland (SPU) 
● NOU 2020:7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens Pensjonsfond Utland 
● Konsultasjoner med den norske COP-delegasjonen (klima) 
● Finance in Common Summit 
● Financing for Development Forum Open Call, med blant andre FNs generalsekretær 
● Common Framework for Debt Treatments beyond DSSI (med IMF) 156.103 156.103 
● Townhall-møter med Kristalina Georgieva (IMF) og David Malpass (Verdensbanken) 
● IFI-konsultasjonsforum med UD, Finansdepartementet, Norges Bank og sivilsamfunn 
● Konsultasjoner med Nordisk-baltiske styrerepresentanter i IMF og Verdensbanken 
● Partiprogrammøter med flere politiske partier 
● Norges rolle i sikkerhetsrådet, UD 

 

Temanyhetsbrev 

I 2020 sendte SLUG ut tre temanyhetsbrev på epost. Hvert av temanyhetsbrevene bestod av 3 dybdeartikler, en 

tegnestripe og en podcastepisode med intervjuer. Tekstene var skrevet av akademikere, representanter for 

sivilsamfunn i Norge og internasjonalt, og av en 

uavhengig FN-ekspert. Noen av tekstene var på 

engelsk, og ble distribuert også hos SLUGs partnere i 

utlandet. 

Temaene for nyhetsbrevene i 2020 var 1) Privat 

finansiering først, 2) Gjeldskriser i kjølvannet av korona 

og 3) Korona og global ulikhet. I podcastene var det 

intervjuer med både politisk ledelse, private aktører og 

sivilsamfunn. Det første nyhetsbrevet hang også tett 

sammen med et arrangement om privat finansiering 

først i samarbeid med ForUM.  

I tillegg til podcastene som hørte til nyhetsbrevene 

lagde vi en spesialepisode helt i starten av 

koronapandemien. Til sammen ble podcastene lastet 
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ned 900 ganger i våre kanaler. Vi vet at podcasten blir tatt godt imot hos mange lyttere, og at det er en god kilde til 

kunnskap om gjeldsrelevante tema for både politikere, organisasjoner og studenter. Vi ønsker å øke lyttertallene, 

og mot slutten av året begynte vi derfor å arbeide med alternativer vi ikke har forsøkt før. I desember gikk vi til 

innkjøp av eget podcastutstyr, og kommer til å utvikle et konsept med kortere og hyppigere episoder i 2021.  

Vi fikk flere abonnenter på nyhetsbrevet på mail i løpet av året, og kommer til å fortsette å jobbe med å øke dette 

antallet. I 2021 kommer vi til å sende ut hyppigere nyhetsbrev ved siden av de faste temanyhetsbrevene. Det er 

allikevel på sosiale medier vi når flest med elementer fra nyhetsbrevet, der vi har hatt god rekkevidde. Vi kommer 

til å fortsette å videreutvikle kommunikasjonen gjennom sosiale medier i 2021, blant gjennom video-podcast. 

Foredrag og seminarer 

SLUG hadde hoved- eller medansvar for planlegging og gjennomføring av fem panelsamtaler eller seminarer i 2020. 

Før lock-down rakk vi å arrangere en godt besøkt fysisk panelsamtale om Kina som statlig långiver til utviklingsland 

i samarbeid med Verdensseminaret. Deretter fulgte fire webinarer hvorav ett var det nevnte høynivåmøtet om de 

nordiske landenes rolle i internasjonal gjeldshåndtering. SLUG var også medarrangør av en panelsamtale under IMF 

og Verdensbankens digitale årsmøter 

om koronakrisens konsekvenser for 

statlig gjeldsbærekraft i 

utviklingsland og en global 

aksjonskonsert/rally digitalt om det 

samme temaet. Til sammen nådde vi 

over 9 000 personer med disse 

arrangementene. Inkludert 

arrangementer SLUG har vært 

paneldeltaker i har vi nådd rundt 

13.000 personer med vårt budskap 

gjennom seminarer løpet av året. 

I 2020 nådde SLUG målet om 16 foredrag og skoleringer, med nesten 180 deltakere. Det var imidlertid noe 

vanskeligere å få gjennomført foredrag ved folkehøgskoler enn vanlig på grunn av smitteverntiltak, så det ble noen 

flere skoleringer for medlemsorganisasjoner enn foredrag på folkehøgskoler i 2020. De fleste foredrag ble digitale, 

og det var noe vanskeligere å oppnå en god kontakt via en digital flate enn ansikt til ansikt. Alt i alt var allikevel 

erfaringene positive og vi er glade for å ha kunnet opprettholde denne kontakten også i et annerledes år. 
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SLUG i media i 2020 

I løpet av 2020 var SLUG på trykk i media i 16 unike saker. Antall 

ganger på trykk var 25 inkludert pressemeldinger spredd av 

NTB. Blant oppslagene var kommentarer, intervjuer, omtale og 

pressemeldinger med sitater. Pressemeldingene nådde mange 

aviser, slik at rekkevidden ble ekstra stor. Med 

koronapandemien ble problemstillinger om gjeld tydeligere 

enn før, og ved å komme med relevante og aktuelle 

pressemeldinger nådde vi derfor flere medier enn vi har gjort 

tidligere. Som tidligere hadde vi også helt tydelig spin-off effekt 

av å engasjere akademikere til arrangement, og minst én tekst 

av en akademiker i media kan knyttes direkte til vårt 

samarbeid. Her er en oversikt over saker som SLUG har fått 

publisert i medier eller der SLUG har blitt intervjuet/sitert: 

● Fest setebeltet: Global gjeldskrise i sikte (Kommentar, Vårt Land, 11.02.2020) 
● Koronautløste gjeldskriser er en varslet katastrofe (Kommentar, Vårt Land 19.03.2020) 
● Regjeringen må styrke internasjonal solidaritet i en krisetid (Felles opprop, Bistandsaktuelt, 19.03.2020) 
● IMF og SLUG: Fattige land må slippe nedbetaling av gjeld (Intervju, Bistandsaktuelt, 01.04.2020) 
● Bistandsorganisasjoner krever sletting av utviklingslands gjeld (Pressemelding/sitat, mange aviser, 

08.04.2020) 
● Den beste måten å mobilisere penger på er gjeldsslette (Kommentar, Attac blogg, 17.04.2020) 
● Norge vil gi mer klimatilpasning til fattige land (Sitat, Bistandsaktuelt, 29.04.2020) 
● Coronakrisen: 180 millioner til gjeldshjelp i fattige land (Sitat, E24, 09.05.2020) 
● Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig (Kommentar, E24, 22.06.2020) 
● Sletting av utviklingslands gjeld – en effektiv bistandspolitikk (Kommentar, Nationen, 24.06.2020) 

● Organisasjoner ber Ulstein stå opp for gjeldstyngede land (Pressemelding, mange aviser, 31.08.2020) 
● Post-COVID19, sovereign debt crises could wreak havoc on SDGs (Kommentar, Development Today, 

08.10.2020) 
● Fattige land blir gjeldsslaver i en klimakrise de ikke har skyld i (Intervju, Vårt Land, 25.10.2020) 
● Første dominobrikke (Kommentar, Klassekampen, 20.11.2020) 
● Informasjonsstøtten – en vel anvendt promille av bistandsbudsjettet (Omtale/sitat, Bistandsaktuelt, 

03.12.2020) 
● Noe må gjøres med gjelda, igjen (Kommentar, Bistandsaktuelt, 22.12.2020) 

 
I tillegg til disse oppslagene 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 2020 ble det registrert totalt 7878 økter på vår hjemmeside, www.slug.no, og 22 155 sidevisninger. Det ble 

publisert totalt 36 artikler og nyhetssaker på nettsiden vår i løpet av 2020, så siden har vært jevnlig oppdatert 

gjennom året med aktuelle saker. SLUG brukte Facebook og Twitter aktivt for å spre informasjon om blant annet 

artikler, arrangementer og møter vi deltok på. Rekkevidden for poster i sosiale medier var i 2020 156.103, et svært 

godt tall for oss. I 2020 ble sosiale medier spesielt viktig på grunn av få muligheter til fysiske arrangementer og 

møteplasser. Etter å ha så vidt ha tatt i bruk livestreaming i 2019 fikk vi virkelig utfordret oss selv i 2020. Som 

beskrevet over nådde vi svært mange gjennom livestreamede arrangementer. Det var spesielt nyttig å samarbeid 

med andre om krysspublisering av arrangementer. Per desember 2020 hadde vi 2959 følger på Facebook. Det er 

https://slettgjelda.no/nyheter/2020/fest-setebeltet-global-gjeldskrise-i-sikte-v%C3%A5rt-land
https://slettgjelda.no/nyheter/2020/koronautl%C3%B8ste-statlige-gjeldskriser-er-en-varslet-katastrofe
https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/internasjonal-solidaritet-granavolden-1-prosenten-opprop-fra-norske-organisasjoner/
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/imf-slug-fattige-land-ma-slippe-nedbetaling-av-gjeld/?fbclid=IwAR29ukdLQ9v3n4LGMEejn4HrsiD7bjg0zrXeM91fvXYWNcuOUCjYj0VUPBE
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/bistandsorganisasjoner-krever-sletting-av-utviklingslandsgjeld/s/12-95-3423951189
https://attac.no/2020/04/16/den-beste-maten-a-mobilisere-krisepenger-pa-er-gjeldsslette/
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/norge-bistand-klimatilpasning-korona-gjenoppbygging-paris-avtalen/
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/rA23ya/coronakrisen-180-millioner-i-gjeldshjelp-til-fattige-land
https://e24.no/boers-og-finans/i/4qyj7e/stortinget-maa-gjoere-oljefondet-mer-ansvarlig?fbclid=IwAR3FRNmD1nTdMs_BkbAOIpRI72V8LM3omfLl8cs1MJZyfqicZUBWymUPcHM
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/sletting-av-u-landsgjeld-en-effektiv-bistandspolitikk/
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/08/31/195702237/organisasjoner-ber-ulstein-sta-opp-for-gjeldstyngede-land
https://www.development-today.com/archive/dt-2020/dt-8--2020/sovereign-debt-crises-could-wreak-havoc-on-the-sdgs-post-covid19?fbclid=IwAR2tXHTUcERQ9BM9b7gXhrVfWPkC8VWOk0IlACA5sewdvNZ_-MAUmd6NHTw
https://www.vl.no/nyheter/klima/2020/10/25/fattige-land-blir-gjeldsslaver-i-en-klimakrise-de-ikke-har-skyld-i/
https://slettgjelda.no/nyheter/2020/f%C3%B8rste-dominobrikke
https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/rorg-informasjonsstotte/
https://slettgjelda.no/nyheter/2020/noe-m%C3%A5-gj%C3%B8res-med-gjelda-igjen-bistandsaktuelt
http://www.slug.no/
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økning på 2,8% sammenlignet med fjoråret. Vi bruker også Twitter til å kommentere politikk og dele fra eget arbeid, 

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 med gjeld- og utviklingsspørsmål. 

De regionale nettverkene Latindadd, Afrodad og Jubilee Caribbean er de viktigeste sør-baserte 

samarbeidspartnerne til SLUG, i tillegg 

til flere nasjonale nettverk, blant 

annet Budget Monitoring Forum 

(FMO) fra Mosambik. I løpet av 2020 

jobbet vi også tett med Asian People's 

Movement on Debt and Development 

(APMDD), et nettverk med hovedsete 

i Filipinene, og vi styrket samarbeidet 

med flere skandinaviske og nordiske 

organisasjoner. 

På grunn av koronarestriksjoner ble 

det ingen internasjonale reiser i 2020. 

SLUG deltok allikevel på flere 

internasjonale konferanser eller serier 

med møter digitalt, noe som bidro til  

det politiske og strategiske 

påvirkningsarbeidet, og til informasjonsarbeidet. Deltakelse inkluderte registrering som vanlig der det var mulig, 

overværing av ulike seminarer, egne seminarer, møter med beslutningstakere i Norge og møter med internasjonale 

beslutningstakere. I 2020 var SLUG registrert og deltok virtuelt på følgende internasjonale møter: 

• IMF og Verdensbankens vårmøter (veldig redusert, men flere møter som vanlig) 

• Global Week of Action for Debt Cancellation 

• IMF og Verdensbankens årsmøter 

• UN Climate Change Dialogues 2020 

I tillegg til dette hadde vi flere møter med IMFs ansatte i løpet av året og overvar flere internasjonale møter, 

blant annet i FN og Institute of International Finance (IIF). 

Organisasjon 

Medlemsorganisasjoner 

SLUG har pr. desember 2020 36 medlemsorganisasjoner. I løpet av året samarbeidet vi tett med mange av 

medlemmene, og flere var blant annet med på å utvikle et nytt kampanjekonsept. Et av høydepunktene i nettverket 

var da lederne fra over 20 av organisasjonene stod sammen bak et brev til utviklingsministeren med oppfordring 

om å vise lederskap under FNs 75. generalforsamling. Omtalen av brevet ble også plukket opp av NTB og kom på 

Digitalt møte mellom styrerepresentant i IMF Mika Poso og nordisk 
sivilsamfunn. 
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trykk flere steder. Med den dramatiske utviklingen i koronaåret 2020 var det tydelig at gjeld kom høyere på 

agendaen hos flere av våre medlemmer og SLUG jobbet for å støtte opp under dette engasjementet. 

Årsmøte 

Årsmøtet 2020 ble avholdt digitalt på Zoom. Til stede var: 

● Redd Barna (Irene Dotterud-Flaa) 

● Senterungdommen (Alf Halvar Næsje) 

● Sosialistisk ungdom (Alexander Fossen Lange) 

● NTL Ung, på vegne av NTL (Lone Lunemann Jørgensen) 

● Operasjon Dagsverk (Sunniva Maria Roligheten) 

● Changemaker (Markus Frislid) 

● Fagforbundet (Hans Kristian Stenestø) 

● Kirkens Nødhjelp (Kjetil Abildsnes) 

● Norsk Folkehjelp (Bergdis Jóelsdottir) 

● Fellesrådet for Afrika (Aurora Nereid) 

● KrFU (Ellen Johanne Weydahl) 

● Digni (Dag Andreas Fedøy) 

● Rød Ungdom (Alberte Tennøe Bekkhus) 

● SAIH (Rebekka Ringholm) 

● Attac (Sondre Dalen) 

Observatører/andre: 

● Sekretariatet, styrerepresentanter. 

Styret 

Etter årsmøte 2020 hadde SLUG følgende styre: 

● Synnøve Ofte Wigaard (styreleder, valgt for 2 år) 

● Isabella Dahl Kormilitzine (valgt i 2019 for 2 år) 

● Mathias Slettholm (valgt i 2019 for 2 år) 

● Ellen Johanne Weydahl (KrFU, valgt for 1 år, Stephanie Zepeda Solbakken overtok plassen etter 

styrevedtak november 2020) 

● Markus Frislid (Changemaker, valgt for 2 år) 

● Embla Husby Jørgensen (valgt for 1 år) 

● Julie Wood (valgt for 2 år) 

● Harald Berger (valgt for 2 år) 
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● Håvard Skogerbø (valgt for 1 år) 

 

Valgkomiteen besto av Jarle Aarbakke Tollaksen, Ane Kollen Evenmo og Catharina Bu. 

Styret møttes 5 ganger i 2020. I tillegg var styret involvert i utarbeidelse av ny søknad til Norad. Arbeidsutvalget 

har i 2020 bestått av styreleder Synnøve Ofte Wigaard, og styremedlemmene Håvard Skogerbø og Julie Wood.  

De frivillige  

Å ikke kunne møtes fysisk er en utfordring for en frivillig organisasjon. Allikevel er SLUG heldige med sine frivillige 

og det var godt med engasjement og bidrag på tross av smittevernstiltak også i 2020. SLUG fikk 4 nye engasjerte 

frivillige i 2020 og informasjonsutvalget besto i desember av 8 aktive deltakere. Disse bidrar til planlegging og 

gjennomføring av seminarer, skriver nettsaker eller bidrar til podcastepisodene, for å nevne noe. 

Kontingent og finansiering 

SLUGs 3-årige avtale med Norad fra 2017 ble forlenget for 2020. Organisasjonen mottok 1,4 millioner kroner i 

informasjonsstøtte fra Norad i 2020. I løpet av 2020 søkte SLUG på utlysningen om ny 5-årig avtale. Vi mottok 127 

200 kroner i medlemskontingent i 2020. I tillegg mottok SLUG en gave på kr 30 000 fra en privat giver. SLUG hadde 

ved utgangen av 2020 midler til omtrent et halvt års drift. Organisasjonen ser på flere mulige finansieringskilder. 

Sekretariatet      

I 2020 hadde SLUG to fulltidsstillinger. Maren Hemsett 

som daglig leder (i permisjon), med Henrik Mathias 

Hvaal som vikar. Thea Sofie Rusten Grastveit er ansatt 

som politiske rådgiver og kom tilbake fra permisjon i 

midten av januar. Vikar Synnøve Ofte Wigaard jobbet 

ut januar 2020. Sekretariatet har, til tross for mindre 

reising på grunn av koronapandemien, hatt et høyt 

aktivitetsnivå og har spesielt fått bryne seg på nye 

digitale løsninger på lobby- og informasjonsarbeidet. 

Etter årsmøtet 2020 er Synnøve Ofte Wigaard styrets 

leder. Hun mottok et månedlig honorar på kr 1500.  
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