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Skatteparadis og kapitalflukt  
 
Vedtak:  
 
1. Mellomkirkelig råd ser arbeidet for å bekjempe skatteparadiser og kapitalflukt fra 
utviklingsland som en god måte å følge opp Kirkemøtets vedtak 10/07 Kirkene og den 
økonomiske globaliseringen og vil derfor:  

- Søke å styrke arbeidet i de internasjonale økumeniske organisasjonene om dette 
temaet, og utforske mulighetene for et koordinert internasjonalt økumenisk arbeid 
mot kapitalflukt fra utviklingsland  

- Fortsette dialogen med Opplysningsvesenets fond om å sikre at fondet ikke har 
investeringer i selskap som er registrert i skatteparadiser  

- Søke samarbeid med relevante aktører om temaet i Norge, følge utviklingen av 
Tax Justice Network Norge og vurdere om tilslutning til TJNN er en 
hensiktsmessig måte å ta dette arbeidet videre  

 
2. Mellomkirkelig råd støtter vedtaket fra UKM 04/10 Kirkepenger i Skatteparadis.  
 
3. Mellomkirkelig råd har i sitt møte 6.-7. september 2010 vedtatt vedlagte uttalelse.  
 
Vedlegg:  
Uttalelse fra Mellomkirkelig råd, 7. september 2010:  
 
Skatteparadis og kapitalflukt undergraver fattige lands utviklingsmuligheter. Dagens 
finanssystem har en struktur som opprettholder urettferdighet. At vi er deltakende i å 
opprettholde disse strukturene, står i skarp kontrast til det ansvar vi bærer som kristne. 
Som kirke er vi moralsk og etisk forpliktet til å bygge rettferdige relasjoner mellom 
mennesker og nasjoner også på et strukturelt plan.  
 
Mellomkirkelig råd mener at arbeidet for å bekjempe skatteparadiser, hemmelighold og 
kapitalflukt fra fattige land må intensiveres. Kreftene som i dag brukes på å unngå 
uheldige skadevirkninger fra bruk av skatteparadiser og skatteunndragelse, reflekterer 
ikke problemets omfang.  
 
Mellomkirkelig råd vil med dette sende følgende utfordringer til relevante 
samfunnsaktører i Norge: 
  
Vi utfordrer den norske regjeringen til å: 

  1



  2

- følge opp anbefalingene fra Kapitalfluktutvalget snarest mulig, og senest innen 
utgangen av nåværende stortingsperiode 
- innføre krav om land-for-land-rapportering i statseide selskapers regnskaper.  
- trekke investeringer gjennom Statens Pensjonsfond i selskaper som har hovedkontor i 
skatteparadiser 
- utvikle etiske retningslinjer i Statens Pensjonsfond som hindrer investeringer i slike 
selskaper 
 
 I vår dialog med Opplysningsvesenets fond utfordrer vi dem til å: 
- sikre at fondet ikke har investeringer i selskaper som er registrert i skatteparadiser 
- utvikle sine etiske retningslinjer slik at de hindrer investeringer i selskaper som er 
registrert i skatteparadiser, og endre punkt 9 i de retningslinjene slik at det ikke gis rom 
for å sette de etiske retningslinjene til side ved vurdering av investeringsformer og 
objekter  
- følge Kapitalfluktutvalgets anbefalinger for rapportering  
 
Vi støtter Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap (KNIF) i arbeidet med å: 
- utvikle retningslinjer for valg av samarbeidspartnere som favoriserer bedrifter og 
selskaper uten virksomhet i skatteparadiser 
- kartlegge nåværende samarbeidspartneres bruk av skatteparadiser, samt deres 
retningslinjer på området  
- gå i dialog med nåværende samarbeidspartnere om problemstillingen 
  
Vi støtter Kirkens Nødhjelp i arbeidet med å: 
- løfte problemstillingen om skatt og skatteparadiser høyere opp på agendaen og bli en 
mer aktiv påvirkningsaktør i kampen mot kapitalflukt fra fattige land 
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