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Jeg vil bruke min taletid her til å snakke om en urettferdighet som vi som 
fagbevegelse må jobbe mer aktivt for å stoppe: Det at store flernasjonale 
selskaper kan planlegge seg bort fra å betale skatt, og skyver regningen 
over til alle oss andre. 
 
I euroområdet er den offentlige gjelda større enn hele 
bruttonasjonalproduktet.1 Det henger sammen med at statens inntekter 
har vært lavere enn utgiftene i flere tiår. Etter finanskrisa har gjelda økt. 
Mye. 
 
Hvorfor er dette viktig for fagbevegelsen? Jo, fordi vi vet at når det skal 
kuttes i offentlige utgifter, så er det helt vanlige mennesker som må ta 
regninga. Som får kutt i helsetilbudet. I det sosiale sikkerhetsnettet. I 
lønn og pensjoner. 
 
Vi har protestert, med rette, mot disse kuttene. Men på sikt er den eneste 
måten å sikre gode velferdsordninger på at de lar seg finansiere. Og da 
må vi også se på skattesystemet vårt. 
 
Det er beregnet at 40 prosent av overskuddet fra de flernasjonale 
selskapenes flyttes til skatteparadis.2 For EU samlet, betyr det at 
inntektene fra selskapsskatt er 20 prosent lavere enn de burde ha vært. 
Det gir mindre penger til å finansiere velferd, det gjør det vanskeligere for 
nasjonale selskaper å vinne konkurransen, det øker forskjellene blant folk. 
Og det kan ikke fortsette. 
 
I Norge, som i mange andre land, går gjerne diskusjonen rundt om vi skal 
jobbe nasjonalt eller internasjonalt for å løse dette problemet. Det er en 
kunstig motsetning. Skatt er, og bør være, et nasjonalt anliggende. Men 
problemet med overskuddsflytting er globalt, og da må vi også jobbe for 
internasjonale løsninger. Ikke minst gjelder dette spørsmålet om hvem 
som skal skattlegge verdiskapningen i de digitale selskapene. 
 
Samtidig som vi jobber internasjonalt, er det mye vi kan gjøre i hvert 
enkelt land. For mer åpenhet og innsyn i skattearrangement og 
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eierstrukturer. Og vi kan regulere konsulent- og advokatselskapene som 
tilrettelegger for overskuddsflytting bedre – for å nevne noe.  
 
Vi må tørre å si at enkelte EU-land, som Irland, Luxembourg og 
Nederland, har skatteordninger som undergraver inntektene – og dermed 
velferdsordningene – i andre europeiske land. 80 prosent av overskuddet 
som flyttes ut av EU-land flyttes til andre EU-land! 
 
Fagbevegelsen bør stå samlet i arbeidet for et mer rettferdig 
skattesystem. Dette problemet forsvinner ikke av seg selv – tvert imot – 
hvis ikke vi gjør noe så vil det fortsette å vokse.  


