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Fra global ulikhet til
global rettferdighet

Global Ulikhet
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Kan vi vokse oss ut av fattigdom?
Til tross for en enorm økonomisk vekst fortsetter forskjellene mellom folk å
øke. Veksten har hjulpet millioner ut av ekstrem fattigdom, men reduksjonen
i fattigdom følger ikke den økonomiske veksten på noen måte.

Vekst og fattigdomsreduksjon 1999–2011*
0,7 %

av verdens
befolkning

Total økonomisk vekst

71 %

av verdens
befolkning

Fattigdomsreduksjon
44% reduksjon av
ekstrem fattigdom

10 000 $
/ pers

= 45,2 %
av verdens
totale formue
7,4 billioner $
=3 %
av verdens
totale formue

Nærmere 40 prosent av verdens
befolkning lever i fattigdom, altså
har de 3,8 dollar eller mindre om
dagen å leve for. Av disse lever
700 millioner mennesker i ekstrem
fattigdom, med mindre enn 1,9
dollar om dagen å leve for.
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Noen få er derimot ekstremt rike.

Forskjellen på rik og fattig på globalt
nivå er ekstrem. Alle mennesker er
like mye verdt og bør ha samme
muligheter. Den økonomiske ulikheten
gjør at dette er langt fra realiteten for
de fleste menneskene på jorden.
Skal vi bekjempe den økonomiske
ulikheten, må vi omfordele. Vi må
sørge for at rikdommene i verden blir
likere fordelt.

Kilde: Credit Suisse Wealth Report 2015

112,9 billioner $

VEKST =
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fattigdom

5 000 $
/ pers

1999

2005

2011

Hvor stor del av veksten måtte
vært likt fordelt for å utrydde
fattigdom?
14% likt delt ville fjernet
ekstrem fattigdom

Den fattigste delen av verden,
Afrika sør for Sahara, har ikke
sett noen betydelig reduksjon i
fattigdom de siste tiårene.
Det er i hovedsak i Kina at det
har blitt færre fattige.

27% likt delt ville fjernet
global fattigdom

*Basert på tall fra Verdensbanken

Lær mer om ulikhet og fattigdom
på attac.no/global-ulikhet
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Rettsvesen og byråkrati
som fungerer dårlig

Et arbeidsliv uten regulering og
organisering

Når byråkrati og rettsvesen er korrupt,
ineffektivt og uforutsigbart, får land
svak økonomisk vekst og høy ulikhet.

gir svært ulik fordeling. Sterke fagforeninger og et
organisert arbeidsliv har gjort at Norge og de andre
nordiske landene er de landene i verden med minst
økonomiske forskjeller mellom folk.

Ikke alle land vil ha en
politikk for omfordeling.
I rike USA lever 6,8 millioner familier
under sultegrensen (i 2013) siden
landet har et dårlig velferdssystem.

Korrupte statsledere
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I Ekvatorial Guinea har president
Teodoro Obiang Ngueme Mbasogo
og familien hans gjort nesten hele
landets formue til sin egen, mens
befolkningen lever i fattigdom.
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Hva er årsakene til ulikhet og fattigdom?

På verdensbasis er den viktigste
årsaken til ulikheten historisk.
Kolonitiden der omtrent
halvparten av verdens land ble
utnyttet av dagens rike land
og maktpolitikken under den
kalde krigen er direkte årsaker til
dagens skille mellom fattige og
rike land.

Historien kan vi ikke
gjøre noe med, men vi
kan gjøre noe med de
globale spillereglene som
opprettholder ulikheten.

Utviklingshjelp?

Krig
Noen få tjener seg rike ved
krig, men for de fleste fører
krig til samfunnskollaps og
verre livsvilkår.

Norge bruker hvert år rundt 1 prosent av statsbudsjettet på bistand. Dette
skal hjelpe folk i nød og skape utvikling som hjelper folk ut av fattigdom
i fattige land. Norge og andre rike land kommer dermed inn med sitt
statsbudsjett der fattige lands statsbudsjett ikke kan eller vil rekke til. Slik
bistand kan bidra til å utjevne globale forskjeller.
De globale spillereglene gjør likevel at fattige land totalt sender mye mer
penger ut enn de får inn i bistand fra rike land.
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SkattEULIKHET
Skatteparadis er land, eller deler av land, som fungerer som «globale
hull» i skattesystemet. Her kan multinasjonale selskap og styrtrike
enkeltpersoner plassere penger og trikse med tallene så de unngår å
betale skatt der de egentlig tjener pengene sine.
Skatteparadisene har lave eller ingen
skatter for utenlandske selskaper.
I tillegg holdes det hemmelig hvem
som eier penger og selskaper, og hvor
penger kommer fra eller går til.

Skatt
Skattesystemet i Norge er i utgangspunktet det vi kaller «progressivt» (økende).
Det vil si at de som har lite, betaler en mindre andel i skatt enn de som har mye.
Det oppfattes som rettferdig, og blir sett på som det mest fornuftige samfunnsøkonomisk. Selv om det er stor uenighet om skattepolitikk, så er det politisk
enighet om å ha et progressivt skattesystem.
Skatt brukes for å finansiere statens oppgaver. I samfunn med en velferdsstat er
det å bekjempe ulikhet og fattigdom en statlig oppgave som blir finansiert med en
progressiv skatt. Hvis noen betaler lite skatt, må staten enten kutte utgifter eller så
må noen andre betale mer.
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Rike enkeltpersoner har
nesten 130 000 millarder
kroner plassert i såkalte
skatteparadis, der de har
unndratt seg så å si all
skatt. Det tilsvarer 18 ½
norske oljefond.

I 2012 mistet fattige land 991 milliarder
dollar gjennom skatteparadis og annen
ulovlig kapitalflukt, mens de totalt fikk
133 milliarder dollar i utviklingshjelp.
Altså gikk det nesten 7,5 kroner ut for
hver krone som kom inn i utviklingshjelp.

Hvordan Google betaler
under 1% skatt

Derfor kan selskaper, gjennom å flytte
rundt på penger, få det til å se ut som
de har tjent pengene i skatteparadis,
istedenfor der de faktisk tjente dem.

Pengene fra annonsesalg i Norge betales
rett til Google Ireland Limited. Google
betaler derfor ikke skatt i Norge. Fra
Google Irland Limited går pengene til et
annet selskap kalt Google Ireland Holding.
Så går pengene innom Nederland før de
ender i skatteparadiset Bermuda.

Der norske bedrifter betaler rundt
28 prosent i selskapsskatt, kommer
de multinasjonale unna med nesten 0
prosent.

Denne flyttingen av penger over landegrenser utnytter smutthull i lovverket i
fire land. Slik reduserer Google skatten de
faktisk betaler til under 1%.

Norske myndigheter går glipp av
millioner i skatteinntekter på denne
måten. Norge har likevel skatteinntekter nok til å drive skoler, sykehus og
sikre en velferdsstat for alle.
For fattige land er denne skatteflukten
mye verre, både fordi omfanget er
større, og fordi de trenger skatteinntektene mye mer.
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Skatterettferdighet
Hva kan vi gjøre for at skattesystemet kan bli rettferdig globalt?
Det rettferdige vil være at skatt blir betalt der man tjener pengene. Slik ville
Google betalt norsk skatt for annonsene de solgte i Norge, og irsk skatt for annonsene de solgte i Irland. Istedenfor har Google tilnærmet 0% i skatt begge steder.
Skattejukset foregår med hemmeligheter og regnskapstriks. Løsningen er krav om
åpenhet og regnskapsregler som hindrer triksing.

Det viktigste kravet er land-forland-rapportering. Det er et krav
om at selskapers regnskaper skal
vise i hvilke land de faktisk har
tjent penger de skulle skattet av.
Da blir det vanskelig å få det til å
se ut som pengene er tjent i skatteparadis. Flere land har allerede
innført slike regler, mens Norge
har innført en svært begrenset
variant.

Neste steg er at land utveksler
informasjon om formue og inntekt, slik at skattemyndighetene
får oversikt på tvers av landegrenser. Dette kalles automatisk
informasjonsutveksling.
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Enhetlig skattegrunnlag vil fjerne
svært mange av triksene som i
dag brukes for å unngå skatt. Det
betyr at multinasjonale selskap
blir skattlagt ut fra hvor mye de
tjener totalt, og at skattegrunnlaget blir fordelt mellom landene
der selskapet har aktiviteter.
Det betyr ikke at skatten skal
være lik i alle land, men at man
blir enige internasjonalt om hva
det skal skattes av.

For å bekjempe fattigdom og ulikhet må
skatteinntektene brukes til omfordeling.
At land faktisk får de skatteinntektene
de skal ha er et viktig første steg.


Lær mer om skatteparadis på
attac.no/skatterettferdighet

Global skatteutjevning
For å bøte på den enorme ulikheten i verden, kan man også innføre
globale skatter som blir brukt for å løse globale problemer.
Finansskatt

Den globale finanssektoren tjener
enorme summer hver dag, og omsetter
for enda mer enorme summer.
Finansbransjen er i dag underbeskattet,
altså betaler de relativt mindre i skatt
enn andre bransjer.
Attac har siden starten foreslått en
global finansskatt som skal ta fra en
av de mest innbringende delene av
verdensøkonomien og gi de til de som
trenger den mest. En slik skatt har
derfor blitt kalt for «Robin Hoodskatt».

Forslaget er en skatt på 0,05 prosent
på handel med aksjer, valuta og andre
verdipapirer.
Dette vil først og fremst betales av de
som driver med kortsiktig spekulasjon
på finansmarkedene, men vil kunne
skape milliardinntekter til klimatiltak
og utvikling i fattige land. Samtidig vil
en finansskatt bremse den mest skadelige og kortsiktige finansspekulasjonen,
uten å ramme langsiktige investeringer.


Lær mer om finansskatt på attac.no/finansskatt
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Ingen låner ut penger for å være snille, de gjør det for å tjene penger. Det gjelder
også de som låner penger til stater.

Statsgjeld fører til en massiv overføring av penger fra fattige land
til rike land. Det blir tydelig når vi ser at fattige land i 2012 betalte
182 millarder dollar ned på gjeld, mens de mottok 133 milliarder i
utviklingshjelp. Altså gikk det 1,30 kroner ut for hver krone som kom
inn i utviklingshjelp.

Gjeld
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Ved siden av skatt er lån en måte for
stater å finansiere seg selv på. Stater
finansierer ofte prosjekter som kan
skape utvikling og økonomisk vekst,
med lån.

kan betale. Uten en løsning med långiverne vil de møte sanksjoner i handel
med andre land, og være utelukket fra
å låne penger igjen når det er behov for
det.

Da låner statene penger fra internasjonale banker og andre private aktører.
Det er også vanlig at en del utviklingshjelp kommer som lån. Akkurat som
bedrifter og privatpersoner, ender
stater av og til opp i en situasjon hvor
de ikke kan betale tilbake lånene sine.

For å unngå at banker og andre långivere går konkurs når land ikke kan
betale det de skylder, har Det internasjonale pengefondet (IMF) ofte
overtatt gjelden. IMF er en overnasjonal
organisasjon med 188 medlemsland,
med hovedsete i Washington D.C, USA.

Siden 1980 har statsgjeldskriser
vært vanlige i fattige land, og etter
finanskrisen i 2008 har også flere rike
land blitt rammet. Land kan ikke gå
konkurs og starte på nytt slik selskap
og enkeltpersoner kan. Derfor må de
forhandle med långiverne når de ikke

I Europa har også den europeiske sentralbanken (ESB) tatt over mye statsgjeld
fra banker og andre långivere. Sammen
med IMF og EU-kommisjonen har de
utgjort «troikaen» som har forhandlet
med kriserammede EU-land som
Hellas og Spania.

Illegitim gjeld

Lån til stater har vært regnet som
svært trygge, siden stater ikke kan gå
konkurs. Det har ført til at långiverne
ofte ikke har sett så godt på hva de
egentlig låner ut penger til. Det har
blitt gitt lån til brutale diktaturer,
korrupte statsledere og til mange lite
gjennomtenkte prosjekter.
Flere prosjekter i fattige land har vært
satt i gang på initiativ fra långivere
som var mer opptatt av pengene de
kom til å tjene, enn av å vurdere risiko
og lønnsomhet. Vurdering av miljøskader eller om prosjektet har vært bra
for de som bor i landet, har altfor ofte
kommet nederst på listen.
Slik statsgjeld kalles for «illegitim
gjeld», fordi lånene aldri burde vært
gitt i første omgang.

Fra finanskrise til
gjeldskrise

En del statsgjeld har oppstått fordi
stater har tatt over gjeld fra private
banker og andre selskaper som holdt
på å gå konkurs. Disse selskapene og
bankene har vært så store at konkurser
ville fått negative konsekvenser for
hele samfunnet. Disse bankene blir kalt
«Too Big To Fail». Det var dette som
skjedde i finanskrisen i 2008, og for
land som Island, Portugal og Irland
var dette hovedårsaken til at landene
havnet i en gjeldskrise etterpå.
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Gjeldsulikhet

De som hadde tjent seg rike før
finanskrisen slapp altså å betale
regningen når det gikk galt. Den
regningen satt staten og resten av
samfunnet igjen med.
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Forsøkene på å løse gjeldskrisene har ofte gjort vondt verre og skapt økt ulikhet i
verden. Fra 1980 til 2000 økte andelen fattige i verden, og gjeldskriser sammen med
forsøkene på å løse disse var en viktig årsak til det.
IMF gikk inn i landene med oppskrift
på hvordan å komme seg ut av gjeldskrisen. Dette ble kalt «strukturtilpasningsprogram».

Oppskriften var å:
• kutte pengebruken på offentlige
tjenester, inkludert skole og helse
• selge unna offentlig eiendom, privatisere offentlige tjenester og kutte i
offentlige lønninger og pensjoner
• satse på nye eksportsektorer, for
eksempel kaffedyrkning i Vietnam,
for å få inn utenlandsk valuta til å
betjene lånet
• åpne opp for og tilrettelegge for
utenlandske investorer
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Dette skulle kickstarte økonomien.
Det skjedde i liten grad, men det har
derimot ført til stor ulikhet internt i
landene. De nye sektorene og utenlandske investorene skapte ikke nye
jobber, mens kuttene i og privatisering
av det offentlige tilbudet førte til verre
forhold for store deler av befolkningen.

Til tross for at «strukturtilpasningsprogrammene» for fattige land i
ettertid har fått mye kritikk, har
den samme oppskriften blitt brukt i
de kriserammede EU-landene i SørEuropa etter finanskrisen i 2008. Nå
kalles det «innstrammingspolitikk».
Resultatet av dette er massiv arbeidsledighet i Spania og Hellas. I Hellas
har en tidligere velferdsstat kollapset
fullstendig.
Landene i krise er avhengig av flere lån
og kan derfor ikke gjøre annet enn å
adlyde når långiverne setter betingelser.
Det betyr ikke at betingelsene er rettferdige, og de blir ofte også møtt med
protester fra befolkningen.

Gjeldsrettferdighet
Vi kan løse gjeldskrisene på annet og mer rettferdig vis:
• land i krise må få slettet gjeld eller få
annen reduksjon av gjeldsbetalingen
sin
• banker og andre långivere må ta
sin del av tapene når stater havner i
kriser
• gjeldslette og –nedskriving må skje
uten at befolkningen blir skadelidende, ved at viktige offentlige
tjenester som helse, skole og infrastruktur blir pålagt nedskjæringer
eller tvangsprivatisert

• gjeld som er tatt opp av diktatorer
og gjeld der investeringene ikke
har hatt noen positiv effekt i mottakerlandet, såkalt illegitim gjeld,
må slettes betingelsesløst.
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Syntagmaplassen i Athen 2012. Foto: Odysseas Galinos Paparounis c n

Gjeldskriseløsninger som skaper ulikhet

For å sikre oss mot fremtidige gjeldskriser, må det også lages internasjonalt
regelverk for ansvarlige utlån som
forplikter alle som låner ut penger til
stater.


Lær mer på attac.no/gjeldsrettferdighet
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Internasjonal handel kan være et redskap for økonomisk vekst i alle
land. Ved å selge produkter på verdensmarkedet får man et langt
større marked å selge til og dermed en bedre pris, mens man får inn
fremmed valuta man kan kjøpe andre produkter fra utlandet med.
Ideelt sett bidrar et åpent verdensmarked til at alle blir rikere.
Investeringer bidrar til at nye prosjekter kan starte opp med nye arbeidsplasser og flere produkter. Spesielt
for fattige land er derfor utenlandske
investorer svært attraktive, siden det
mangler lokal kapital til å gjøre gode
investeringer.
For å legge til rette for internasjonal
handel og investeringer inngår verdens
land handels- og investeringsavtaler.
Den største handelsavtalen er
Verdens handelsorganisasjon (WTO)
som dekker nesten alle verdens land.
Forhandlingene for videre avtale i
WTO stoppet opp i år 2000 etter en
bølge store demonstrasjoner mot de
urettferdige vilkårene for fattige land
det ble lagt opp til i avtalene. Det tok
nester 15 år før forhandlingene kom
ordentlig i gang igjen.
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Andre handelsavtaler kan deles inn i:
• regionale avtaler (som NAFTA mellom
USA, Mexico og Canada eller EØS
mellom Norge og EU)
• sektor-avtaler (som Energy Charter
Treaty for energi-investeringer med
82 medlemsland)
• bilaterale handel- og investeringsavtaler, altså avtaler mellom to land
• plurilaterale avtaler er avtaler som
dekker mye av verdenshandelen,
men ikke så mye som WTO. Disse
forhandles fram som et alternativ
til WTO-forhandlingene for de rike
landene som ikke får viljen sin der. De
mest aktuelle nå er Stillehavsavtalen
TPP med USA og en rekke land rundt
Stillehavet, TTIP mellom EU og USA
og tjenesteavtalen TISA med 50
medlemsland, deriblant Norge.

Handelsulikhet
Dessverre fører ikke handel og investeringer alltid til økonomisk vekst
for alle, men bidrar i stedet til økt ulikhet.
• Hvis handel med andre land fører
til at egen industri blir utkonkurrert
av utenlandske selskaper uten at det
skapes nye jobber, blir flere fattige.
• Hvis jobbene som skapes er
underbetalte og med svært dårlige
arbeidsforhold, blir resultatet økt
ulikhet.
• Hvis utenlandske investeringer ikke
fører til nye jobber, teknologioverføring eller skatteinntekter, så er det
kun den utenlandske investoren som
tjener penger.
• Hvis menneskerettigheter og miljøhensyn ikke blir respektert, blir den
økonomiske veksten ulikt fordelt.

Handels- og investeringsavtaler kunne
blitt laget for å motarbeide dette, men
slik de er utformet i dag, bidrar de ofte i
stedet til økt ulikhet.
• Avtalene begrenser muligheten for å
verne egen industri mot utenlandsk
konkurranse eller kreve at investeringene kommer flertallet i landet til
gode.

ULIKHET Skatt Gjeld Handel Finans RETTFERDIGHET

WTO-konferansen i Seattle 1999. Foto: WTO c

Handel og investeringer

• Flere avtaler lar investorer saksøke
myndighetene i egne overnasjonale
domstoler hvis lov og vedtak hindrer
profitten deres. Dette selv om lovene
lages for verne arbeidere, helse eller
miljø.
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Handelsavtaler forhandles frem med
stor grad av hemmelighold, slik at det
først er når avtalen er ferdigforhandlet
at den blir åpnet for demokratisk
debatt. De folkevalgte får da valget om
å enten si ja til alt eller nei til alt.

Mens forhandlingene er lukket
for folkevalgte og andre
interessegrupper, får store
bedrifter og deres organisasjoner
være med å legge premissene for
rike lands forhandlingsposisjoner.

I WTO-forhandlingene har rike land
langt flere ressurser enn fattige land.
Der rike land har egne forhandlingsavdelinger med flere ansatte på hvert
saksfelt, har små fattige land bare
noen få forhandlere for hele avtalen.
I de plurilaterale avtalene er de fattige
landene rett og slett ikke med. Der
lager rike land reglene seg i mellom.

Handelsrettferdighet
Hvis handel og investeringer skal bidra til å begrense ulikheten, må
premissene for handels- og investeringsavtaler endres.
• Forhandlingene må være åpne for
innsyn og være mulig å påvirke
underveis på demokratisk vis.

• Lokal og regional handel må kunne
prioriteres framfor global handel,
for eksempel i handel med mat.

• Land må kunne få sette krav til
investeringer og handel slik at det
kan komme flertallet av befolkningen til gode.

• Selskaper må stilles til ansvar for
brudd på menneskerettigheter og
arbeidsrettigheter.

• Klima- og miljøtiltak, helse, menneskerettigheter og vern av arbeidere
må settes foran profittbehov i
avtalene.

Handelsavtaler legger ofte opp til at
reglene skal være like for alle, fattige
land som rike land. Det høres riktig ut,
men når utgangspunktet er så skjevt
blir like regler urettferdige. Rike land
har kapital og teknologi, mens fattige
land har lite annet å tilby enn billig
arbeidskraft og naturressurser. Da blir
det slik at rike lands kapital kjøper
fattige lands arbeidskraft og rike lands
teknologi utnytter fattige lands naturressurser.

• Visse sektorer må utelukkes fra
internasjonale avtaler, som offentlige
tjenester, utdanning og finans.
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Hvorfor blir avtalene urettferdige?

Dette er det offentligheten fikk se av brevet fra
tobakksgiganten British American Tobacco til EUs
forhandlingsdelegasjon i TTIP-forhandlingene.
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Lær mer om handelspolitikk og handelsrettferdighet på attac.no/handelsrettferdighet
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Markedets makt

Finanssektoren eksisterer i stor grad
for å legge til rette for investeringer,
slik at bedrifter kan få penger til starte
opp eller utvikle seg. I hovedsak gjøres
dette gjennom lån eller gjennom aksjer
(at noen kjøper eierandeler i bedriften).
I tillegg til investeringer legger også
finanssektoren til rette for å håndtere
risiko, gjennom ulike typer forsikringsordninger.
Aksjer, lån (obligasjoner), valuta og
forsikringsordninger (kalt derivater)
er ulike former for verdipapirer som
blir omsatt på børser og i andre former
for finansmarkeder verden over.
De siste tredve årene har finanssektorens globale omfang vokst
ekstremt. Fra små regionale banker
og nasjonale børser har vi fått
gigantiske internasjonale banker
og en mengde ulike typer globale
finansmarkeder.
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 Se også attac.no/finansABC for en guide til
finansverdenens mange forvirrende begreper.

De siste 15 årene har handelen også
blitt stadig raskere, slik at handelen nå
foregår på millisekunder. I dag er det
først og fremst «finansroboter» som
står for mesteparten av handelen. De
har erstattet de stressede meglerne på
børsgulvet man ofte fortsatt ser på film.
«Robotene» er dataprogram som
spekulerer i prissvingninger på
markedet og utnytter disse for å tjene
penger. Ofte utnytter de prisforskjeller
på noen få promille, men med milliarder
å omsette for så blir gevinstene fortsatt
mange millioner. Det foregår faktisk så
raskt at datasentrene blir satt opp fysisk
rett ved siden av børsene for å utnytte
de minimale hastighetsforskjellene ved
overføringer i datakabler.

Der banker og investorer før brukte
mest tid på å vurdere enkelte låntakere
og bedrifter, er hovedvekten av aktiviteten i finanssektoren i dag rettet inn
mot å gjøre veddemål om utviklingen i
økonomien ved å spekulere på børser
og andre finansmarkedsinstitusjoner.
Ofte rapporteres det i økonominyhetene om at «finansmarkedene reagerer
negativt/positivt» på ulike hendelser i
verden. Det betyr at hovedvekten av
analytikere, meglere og investorer som
flytter på penger, antar at de kan tape
eller tjene penger på endringen. Derfor
selger de eller kjøper verdipapirer. Hvis
flere vil kjøpe, så øker prisen, hvis flere
vil selge, så faller prisen.
Siden investeringer er avgjørende for
å ha økonomisk utvikling, og de fleste
pengene som finnes til investeringer
er i finansmarkedet, er utviklingen
her avgjørende for den økonomiske
utviklingen. Myndighetene må derfor

ta hensyn til hvordan «markedet reagerer» når politikk skal gjennomføres.
Reagerer de negativt, så forsvinner
pengene og den økonomiske veksten.
Penger kan flytte seg fra en side av
jorden til den andre på sekunder, og
politikk som ikke tilfredsstiller markedene, er derfor farlig.
Gjennom lover og reguleringer kan
myndighetene kontrollere finansmarkedene, men siden 80-tallet har
finansbransjen i stadig større grad fått
styre seg selv. Dette er på grunn av
en en ideologi om at statlig inngripen
i finansmarkedene vil gjøre dem
mindre effektive. Lover og politiske
verktøy som tidligere kunne begrense
finansmarkedens makt, har blitt fjernet
og endret. Det har ikke bare gått bra.
Selv om det har ført til en enorm vekst
for finanssektoren, har det også ført til
økt ulikhet verden over.
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Handel med valuta gir mulighet for å
tjene enorme summer på svingninger
i valutakursen. Man kan kjøpe en
million dollar for 6,5 millioner kroner.
Når kursen endrer seg med ett øre, kan
man selge millonen med dollar for 6,51
millioner kroner. Dette markedet er så
stort at valutaspekulantenes forventninger er det avgjørende for hva kursen

blir. Siden spekulantene ofte løper i
flokk så gir de en samle-effekt, der
forventninger om økt eller synkende
kurs blir en selvoppfyllende profeti.
Dette var den utløsende årsaken til
finanskrisene i øst-asiatisk og latinamerikansk økonomi på 90-tallet, der
hele lands økonomi kollapset under
presset fra valutaspekulasjon mot
landenes valuta.

Finanskrise i 2008

At det fikk skje, skyldes at store
deler av økonomifaget og politikerne
økonomene ga råd til, var overbevisst
om at hvis bare finansmarkedene fikk
styre seg selv, så ville de klare seg best.
Svært få økonomer forutså at det kom
krise, selv kort tid i forveien.
Tapene ble overført fra banker og finansinstitusjoner til statsbudsjetter, noe som
førte til gjeldskriser. Finanskrisen som
startet i 2008 gir fortsatt store problemer
i verdensøkonomien.

«Gå ned på gata», Kairo 2011. Foto: Denis Bocquet c

Forlatt byggeprosjekt i Campinas, Brasil. Foto: Daniel Paixão Fontes c
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Den utløsende, og kanskje viktigste,
årsaken til finanskrisen i 2008 var
høyrisiko-investeringer som ble solgt
som lavrisiko-investeringer. Dette
kunne skje på grunn av manglende
regulering og tilsyn med finanssektoren, som burde oppdaget dette.

I etterkant av finanskrisen satset
mange finansspekulanter penger på
det globale matmarkedet fordi de
vanlige finansmarkedene var mindre
lønnsomme. Det førte ikke til at det
ble produsert mer mat, men det økte
omsetningen av derivater knyttet til
mat. Resultatet ble sterkt økte matvarepriser, der finansbransjens derivater
var et fordyrende mellomledd mellom
bonden og oss som skal spise maten.
Vi i Norge merker ikke så mye til om
ris og korn blir en krone dyrere eller
billigere, men for de som lever på noen
få dollar om dagen, førte de økte matvareprisene til nød og sult. Det var en
viktig årsak til de store folkeopprørene
i Egypt og mange andre land i 2011.
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Frislippet av lover og reguleringer for finanssektoren har ført til globale
økonomiske kriser, noe som har skapt fattigdom og ulikhet verden over.
Valutakrisene på 90-tallet

Matvarekrise i 2011

Foto: Dave Center c

Finanskriser skaper ulikhet
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Global rettferdighet?

For at finanssektoren skal være
til fordel for resten av samfunnet,
og ikke bare være et sted for
å tjene seg rik på spekulasjon,
må den reguleres og styres
demokratisk.

Kan du bli med på å skape endring? Kan vi gjøre noen forskjell på ting
langt borte? Klart vi kan!

Det viktigste er at det må være åpenhet
om alt som foregår, og det må være
tilsynsmyndigheter som har faktisk
kontroll og reelle muligheter til å gripe
inn ved behov.

• elleve EU-land har vedtatt å innføre
finansskatt

I tillegg må politikere og myndigheter
ha kontrollmuligheter for å hindre
spekulanter i å flytte penger så raskt at
økonomien i land og regioner kollapser.
Den globale finanssektoren må
skattlegges, noe som kan gjøres
både nasjonalt og gjennom en global
finansskatt (se side 9). En finansskatt
som den Attac foreslår, vil begrense
den mest kortsiktige spekulasjonen i
finansmarkedene, og dermed legge til
rette for mer langsiktige investeringer
som kan komme flere til gode.
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 Lær mer om finans, finanskriser og finansrettferdighet på attac.no/finansrettferdighet

Hvordan?

Attac er en medlemsorganisasjon der
vanlige mennesker kan bli med for å
forandre verden. Attac finnes i 30 land
og i alle verdensdeler. Grunnlaget vårt
er «kunnskapsbasert aktivisme».
Det betyr at vi setter søkelys på
problemene og viser at dette er noe vi
bryr oss om. Sammen skaffer vi nok
kunnskap til å se mulige løsninger på
problemene.
Så bruker vi både kreative og helt
tradisjonelle metoder for å skape
oppmerksomhet om problemene og
løsningene på dem.

Det gjør en stor forskjell, vi får ofte
gjennomslag. For eksempel:

• Norge har slettet mye av utviklingslands gjeld, og all illegitim gjeld
• handelsavtaler med dypt urettferdige
betingelser for utviklingsland har
blitt stoppet
• Norge og mange andre land har
innført land-for-land-rapportering.
Det betyr at vi kan få til enda mer, og
du kan være med og gjøre det!



Bli med: attac.no/bli-med
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Hvorfor fortsetter noen land å være lutfattige selv om den
rike verden bruker milliarder på utviklingshjelp hvert år?

Verken økonomisk vekst eller utviklingshjelp alene kan utrydde fattigdom.
Den globale ulikheten med enorme forskjeller mellom rike og fattige i verden kommer
fra globale spilleregler som er alt annet enn rettferdige.
For å oppnå global rettferdighet må vi endre spillereglene for skatt, gjeld, handel og
finans. I dette heftet lærer du litt om hvorfor og hvordan.

Attac Norge, Kolstadgata 1, 0562 Oslo www.attac.no

Form: breial.com

Vil fattigdommen i verden forsvinne om bare økonomien
vokser raskt nok?

