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Skattely, skattefusk, skattefinte, skatteål,
skattejagt…
02:54 | 28.03.15 | DANSK BISTAND

NYHEDSBREV:
Email: *

Abonnér

Skat til debat på vælgermøder med
lokale folketingskandidater 
direkte debat om et af tidens varme
politiske emner, når gymnasier,
gallerier, efterskoler, studenterhuse
og medborgerhuse landet over i de
kommende uger lægger hus til
meningsudvekslinger om skat.
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1

Baggrunden er, at multinationale virksomheder som Google, Skype,
CocaCola og Ikea er blevet afsløret i at lave aggressiv skatteplanlægning
og spekulere i skattely, skriver Mellemfolkeligt Samvirke (MS) i en
pressemeddelelse fredag.
Lux Leaks, Swiss Leaks og SKATs egne undersøgelser vidner om et både
forældet og hullet skattesystem, hedder det.

KALENDER:
Udstilling om flygtninges
lejrliv og modeshow
17:00  20:00 | 17.04.15
FREDAG: Udstillingen Lejrliv har
fernisering. Den stiller skarpt på
flygtningelejren og asylcentret. Ni
internationale samtidskunstnere og
grupper giver bud på, hvad ‘lejren’
er for et rum, hvilken funktion den
har, hvilke politiskjuridiske
strukturer der muliggør den, og
hvordan lejrlivet påvirker krop og
sjæl

Shellchok fra Thailand:
The Paradise Bangkok
Molam International Band
22:00  23:59 | 17.04.15
FREDAG: The Paradise Bangkok
Molam International Band forener
traditionel thailandsk musik med
vestlig rock til en medrivende
helhed, der både er psykedelisk og
dynamisk. Man kan se frem til en
oplevelse af de ekstraordinære i
København

Stor støttefest for
forældreløse børn i
Etiopien
17:00  23:59 | 18.04.15
LØRDAG: Den danske forening
Etiopiens Børn holder stor støttefest
med mad, musik og dans i
København  pengene går til et
børnehjem i det nordlige Etiopien

"Det er efterhånden alment kendt, at skattely hvert år koster borgere og
stater milliarder af kroner i tabte skatteindtægter. EU kommissionen
anslår, at EU's medlemslande hvert år går glip af 7500 milliarder kroner,
fordi penge havner i skattely fremfor i statskasserne", skriver MS
Hvad kan vi gøre for
verdens fattige
nationer?

Annonce:

Men hvordan påvirker
multinationale
virksomheders brug af
skattely egentlig dansk
velfærd og danske
virksomheders
konkurrenceevne?

22:00  23:59 | 18.04.15

23:45 | 16.04.15 | DANSK BISTAND

Har du tilmeldt dig
Globalnyts nyhedsbrev?

23:40 | 16.04.15 | DANSK BISTAND

Stor ros fra Danidas chef,
da Ulandsnyt.dk blev til
Globalnyt

17:00 | 16.04.15 |

En latinamerikansk
gigant døde mandag

14:53 | 16.04.15 | INTERNATIONAL
BISTAND

Verdensbanken har været
med til at tvangsfjerne
millioner af fattige
mennesker

Og hvad stiller vi op i
verdens fattige lande,
som pt mister flere
penge til skattely, end
de modtager i
udviklingsbistand. Det
handler debatten om.

12:35 | 16.04.15 | INTERNATIONAL
BISTAND

"Skattely modarbejder alt andet, vi gør for at sikre velfærd, lighed og
demokrati. Både i nord og syd har man jo brug for skatteindtægter til at
sikre alle borgere et minimum af sundhed, uddannelse og offentlig
service", anfører Nils Brøgger Jakobsen, chef for kampagne og politik i
Mellemfolkeligt Samvirke.

12:05 | 16.04.15 |

"Vi har taget initiativ til de her debatmøder, fordi vi mener, debatten om
skat er ekstra vigtig nu, hvor Danmark snart skal til valg", gør han
gældende og lægger til:
"Der er brug for, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i
kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely, som skaber
unfair konkurrence for lokale virksomheder".
Hvert sted har Mellemfolkeligt Samvirke inviteret folketingskandidater
til at krydse klinger. Kom med, sig din mening og hør politikernes svar,
lyder detopfordrende.
MØDERNE:
Ang. partibetegnelser: Alternativet stiller op under listebogstav Å

Roskildeaktuelle Fendika
 Azmarimusik og dans
fra Etiopien

SENESTE NYT:

Tid: 8.4 kl 1921
Sted: Flakkebjerg Efterskole Slagelsevej 13, Flakkebjerg, 10 km syd
for Slagelse

Læger uden Grænser bag
ny redningsindsats til
havs

HRW: Stærke beviser på,
at Assadstyret har brugt
kemiske våben

12:03 | 16.04.15 | INTERNATIONAL
BISTAND

Afrikanske ministre står
sammen i kravet om en
ambitiøs klimaaftale

01:50 | 16.04.15 | DANSK BISTAND

Danidakampagne sætter
fokus på FN’s nye
verdensmål

LØRDAG: Fendika er en gruppe
azmarimusikere og dansere fra
Etiopiens hovedstad, Addis Ababa.
Ført an af danseren Melaku Belay
tager de publikum med på en
kulturel rejse rundt til alle hjørner af
det store land for at vise bredden og
dybden i musiktraditionerne

Mary med til at fejre
Maternity Foundations
første ti år

Deltagere: Mette Gjerskov (S). Christian Juhl (EL), Troels Brandt (R)
samt rep. for MS
Tid: 13.4 kl 1921
Sted: Silkeborg Medborgerhus, sal b, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

NAVNE:

Deltagere: Steen Gade (SF). Sanne Bjørn (R) og Anders Ladegaard
(DF) samt politisk rådgiver Troels Børrild fra MS

15:55 | 16.04.15 | NYT JOB

Tid: 14.4 kl 1921

15:30  17:30 | 22.04.15

Sted: Godset, loftet Jens Holms Vej 5, Kolding

ONSDAG: Maternity Foundation's
10th Anniversary Celebration &
Launch of The Safe Delivery App.
Ten years ago, six Danish women
founded Maternity Foundation.
Come join us as we mark a decade
of saving the lives of mothers and
newborns in developing countries

Deltagere: Skatteminister Benny Engelbrecht (S), Kim Hyttel (Å) og Mike
Legarth (K) samt politisk rådgiver Troels Børrild fra MS

Debat om bedre kår for
fattige  og en succes om
gadekøkkener i Ghana
19:00  21:00 | 22.04.15
ONSDAG: Debat over temaet
”Hvordan formaliserer vi jobs i den
uformelle økonomi, og hvad er
arbejdsgivernes og
fagbevægelsens rolle i denne
proces?” Den uformelle økonomi er
gadesælgeren, bestyreren af
gadekøkkenet og enhver anden
aktivitet udenfor lønsektoren, som
så ofte findes i ulaneene

Tid: 15.4 kl. 1921
Sted: Aarhus Hovedbibliotek, salen Møllegade 1, Aarhus
Deltagere: Karen Melchior (R) og andre folketingskandidater (skal
konfirmeres) samt Nils Brøgger Jakobsen fra MS
Tid: 15.4 kl. 16.3018.30
Sted: Svendborg Gymnasium og HF, A.P. Møllersvej 35, Svendborg
Deltagere: Rasmus Peter Henriksen (SF), Abit AlKalemji (R) og Jens
Henrik Thulesen Dahl (DF) samt kampagnekoordinator Maja Andersen
fra MS
Tid: 16.4 kl. 1921
Sted: Studenterhuset .,sal, Gammeltorv 10, Aalborg
Deltagere: Stine Maiken Brix (EL), Giajenthiran Velmurugan (R) og Mads
Lindholm (V) samt Nils Brøgger Jakobsen fra MS
Tid: 27.4 kl. 16.3018.30

Afghanistan 20012014:
Hvad har vi lært af civil
militær samtænkning?
08:45  16:10 | 23.04.15
TORSDAG: At the end of 2014, the
NATOled International Security
Assistance Force (ISAF) completed
its mission. Security responsibilities
are now back in the hands of
Afghan institutions, marking the
beginning of a new phase in the
relationship between the
international community and
Afghanistan

Debatmøde:
Folketingsvalg på vej 
Hvad med Danmarks rolle
i verden?
15:00  17:00 | 23.04.15
TORSDAG: Hurra! Danmark er en
del af verden – eller hvad? NGO
platformen Globalt Fokus og det
nystartede ungdoms og
frivillignetværk Ung i Verden
inviterer til udviklingspolitisk debat
med repræsentanter fra næsten alle
partier

Modeopvisning med
kollektioner fra Benin og
Indien
19:00  22:00 | 23.04.15
TORSDAG: Alle kollektioner er
kreeret af tekstilarbejdere og
designere, som arbejder i den
uformelle økonomi. Der indledes
med en fotoserie af den
prisbelønnede fotograf Carsten
Snejbjerg, som viser, hvad uformel
økonomi er  og hvordan

Sted: Roskilde Gymnasium, kantinen, Bondetinget 1, Roskilde
Deltagere: Eva Flyvholm (EL), Astrid Krag (S), Knud Damgaard (LA) og
Rasmus Nordqvist (Å) samt politisk rådgiver Hannah Brejnholt fra MS
Tid: 28.4 kl. 1921
Sted: Den Internationale Højskole, Montebello Alle 1, Helsingør
Deltagere: Teis Volstrup (SF), Christian Poll (Å) og Niels Westy
(LA) samt Nils Brøgger Jakobsen fra MS
Tid: 29.4 kl. 1921
Sted: Galleri Galschiøt Banevænget 22, Næsby, Odense
Deltagere: Carl Valentin (SF), Camilla Hersom (S) og Merete Riisager
(LA) samt politisk rådgiver Hannah Brejnholt fra MS
Tid: 5.5. kl. 1719
Sted: Møderiet, Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, 1. sal,
Nørrebro København
Deltagere: Peter Hummelgaard (S), Uffe Elbæk (Å) og Kåre Traberg
Smidt (V)
NB NB: Dele af debatmødet foregår på engelsk, da MS har inviteret
aktivister fra Zambia og Malawi i det sydlige Afrika.
De vil fortælle om, hvordan det er at leve i et land, hvor skattely har
alvorlige konsekvenser for folks liv og hverdag.
Man kan se mere om arrangementerne og folkebevægelsen mod skattely
på http://www.dkmodskattely.dk og følge #dkmodskattely på twitter og
instagram.
Yderligere oplysninger hos:
Pressechef Mikala Rørbech, tlf. 60 43 43 21
1

0

0

Helene EllemannJensen
til ADRA Danmark
Helene EllemannJensen
begynder den 1. juni 2015 i
NGOen ADRA Danmark som
programchef. Hun har mange års
erfaring specielt med udvikling fra
flere danske organisationer.
16:04 | 14.04.15 | MÆRKEDAGE

Medforfatter til stor u
landshåndbog for
ingeniører er død
Civilingeniør Bent Knauer, Trørød
pr. Vedbæk, er død. Han blev 89.
15:24 | 14.04.15 | MÆRKEDAGE

Bent Kiilerich blir 75
Cand.jur. og ambassadør Bent
Kiilerich, København, fylder 75
mandag den 13. april 2015.

kollektionerne er produceret i Benin
og Indien

Konference: De fattige og
den uformelle økonomi 
alle "butikkerne uden
vægge"
09:00  15:00 | 24.04.15
FREDAG: Mange ulandes store
uformelle økonomi udenfor den
egentlige lønsektor er på
dagsordenen, når IFS (International
Faglig Sammenslutning, ITUC)
holder møde i København med 50
internationale
fagforeningseksperter De skal
udforme IFS’ anbefalinger om
uformel økonomi til ILO’s
arbejdskonference i Genève i juni
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SKATTEKAMPAGNEN ER FINANSIERET AF
DANIDA’S PRIVATSEKTORPROGRAM
Skrevet af Mogens Poulsen, 22:28 | 30.03.15

MS har fået 2,7 mio. kr. fra Danidas Business Partnership (DBP)
programmet til en CSRfacility som finansierer skattekampagnen. Det er
grotesk at DBP programmet er blevet lukket hovedsagelig fordi det er bliver
beskyldt for at være erhvervsstøtte til danske virksomheder.
Dette fremgår af Danidas Årsrapport under Open Aid, som også viser, at
der under Danida Business Partnership programmet er givet CSRFacility
til 12 NGO’er til en værdi af i alt 25,3 mio. kr. i de sidste halvandet år.
I 2014 har DBP programmet kun udbetalt 23,1 mio. kr. så langt det meste af
støtten er gået til Danske NGO’er og ikke til samarbejde mellem
virksomheder i Danmark og ulandene, som var formålet med DBP
programmet.
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STILLINGSBØRSEN:
Stilling tilføjet den 10. april 2015

The International
Federation of Red Cross
Reference for
Psychosocial Support
seeks a STUDENT
ASSISTANT IN
COMMUNICATION
Stilling tilføjet den 10. april 2015

HVAD HAR MS BRUGT 1,38 MILLIARDER TIL?
Skrevet af Mogens Poulsen, 22:49 | 30.03.15

I ”Open Aid” fremgår det, at under en ”Rammeaftale med Mellemfolkeligt
Samvirke fra 2006 til 2014” er der forbrugt 1,38 milliarder kroner.
Under status står der: ”Programmet følger planerne og de forventede
resultater er opnået”.
Under Risk står der: ”Dokumentationen af de opnåede resultater har til
tider været en udfordring, Action Aid’s systemer til rapportering og
dokumentation endnu ikke er fuldt udviklede. Endvidere er planlægning og
rapportering fra nogle lande blevet forsinket pga. af udskiftning af
personale.”

MSGlobal Platforms
seeks Training Quality
Coordinator El Salvador

Open Aid skulle være en god informationskilde, men når oplysningerne er
så generelle og intetsigende som i dette tilfælde, så er Open Aid ikke meget
værd. Det let at finde ud af, at der er forbrugt 1,38 milliarder kroner, men
der er meget lidt dokumentation for, hvad pengene er brugt til og jeg er
bange for at Danida slet ikke har kapacitet til følge op på rammeaftalerne.

Frivillige og ulønnede jobs | Stilling
tilføjet den 9. april 2015

MS har fået 173 mio. kr. fra Danida i 2014 og under rammeaftalen for 2015
har de allerede fået udbetalt 80 mio. kr. og man må håbe at Danida i
fremtiden vil kræve, at organisationer som MS kommer med langt bedre
dokumentation af resultaterne til ”Open Aid” rapporten.

AXIS søger Frivillig
projektkoordinator til
udviklingsprojekt i Peru
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SVAR FRA MIKALA RØRBECH, PRESSECHEF I MS
Frivillige og ulønnede jobs | Stilling
tilføjet den 9. april 2015

IBIS in Ghana:
Governance Intern
(Programme Office)
Frivillige og ulønnede jobs | Stilling
tilføjet den 9. april 2015

IBIS in Ghana:
Governance Intern for
CALID (Partner)
Stilling tilføjet den 7. april 2015

Danish Church Aid(DCA)
seeks a Regional
Representative South
Sudan
Stilling tilføjet den 30. marts 2015

Kommunikationschef til
CARE Danmark

Skrevet af Ane Nordentoft, 15:08 | 08.04.15

Kære Mogens Poulsen
Du spørger hvad MS har udrettet for de midler, som organisationen får via
finansloven, den såkaldte rammebevilling.
Siden 2006 har MS hver år modtaget cirka 150 millioner kroner via
rammeaftalen med Danida. I lighed med andre
civilsamfundsorganisationer, som støttes via finansloven, offentliggør vi
hvert år righoldig dokumentation af vores resultater i form af den såkaldte
rammeansøgning. Du kan finde aktuelle og tidligere års
rammeansøgninger via dette link:
http://www.ms.dk/dokumenter/forening
På ms.dk kan man desuden finde artikler og rapporter som på forskellig vis
viser resultaterne af vores arbejde. Den omfattende eksterne evaluering,
som blev foretaget af MS i 2011 efter indtrædelsen i Action Aid føderationen
samt det strategiske fundament for det nuværende og fremadrettede arbejde
ligger under http://www.ms.dk/dokumenter
Evalueringer i Danidas Open Aid system er tilgængelige på UM
hjemmeside. http://openaid.um.dk/da/projects/
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis der er specifikke
problemstillinger eller geografiske områder indenfor MSs arbejde, som du
er særligt interesseret i at høre mere om
mvh Mikala Rørbech, pressechef i MS telefon 60 43 43 21

Log på for at kommentere

Stilling tilføjet den 30. marts 2015

Advocacykoordinator til
CARE Danmark
Stilling tilføjet den 30. marts 2015

CARE Denmark (CDK) is
seeking a Press and
Communications
Coordinator
Stilling tilføjet den 30. marts 2015

CARE Denmark (CDK) is
seeking a Press and
Communications
Coordinator
Stilling tilføjet den 30. marts 2015

Centre for Culture and
Development (CKU) seeks
Programme Manager for
Pakistan Culture and
Development Programme
Stilling tilføjet den 30. marts 2015

PROGRAMKOODINATOR
TIL CARITAS
NØDHJÆLPSTEAM (FAST
STILLING)
Stilling tilføjet den 27. marts 2015

ER DU CARITAS
DANMARKS NYE
BOGHOLDER?
Stilling tilføjet den 27. marts 2015

The Danish Refugee
Council (DRC)  Standby
Roster Spring 2015
Stilling tilføjet den 26. marts 2015

The Danish Red Cross
(DRC) is seeking a
Psychosocial Delegate,
Syria (VACANCY
Stilling tilføjet den 25. marts 2015

Danida søger rådgiver,
Bruxelles
Stilling tilføjet den 25. marts 2015

IBIS is looking for a
qualified Education
Programme Director,
Kabala, Sierra Leone
Stilling tilføjet den 25. marts 2015

IBIS is looking for a
qualified Education
Programme Director,
Kabala, Sierra Leone

Stilling tilføjet den 20. marts 2015

The Danish Institute for
Human Right seeks a
DYNAMIC PROJECT
MANAGER FOR THE ASIA
PROGRAMME
Stilling tilføjet den 20. marts 2015

Danish Red Cross (DRC)
seeks Youth Development
Delegate Palestine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … næste › sidste »

2015målene Afghanistan Amnesty International Ban Kimoon Burkina Faso Burma Danida Dansk Røde Kors Darfur DR Congo
Folkekirkens Nødhjælp Haiti HIV/AIDS Indien Kofi Annan Læger uden Grænser Nepal Pakistan Red barnet Rwanda Somalia
Syrien Uganda Ulla Tørnæs UNHCR Unicef Verdensbanken WHO WWF Zambia Zimbabwe Økonomisk vækst
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Websitet og de tilhørende nyhedsbreve er
tilknyttet den almennyttige forening U
landsnyt.dk, hvis formål er at stå som udgiver
af nyhedstjenesten, støtte dens drift og sikre
den redaktionelle uafhængighed i alle forhold.
Nyhedstjenesten ledes af en fritstående og
selvsupplerende redaktionsledelse med
bemyndigelse som chefredaktion.
Foreningen virker for at tilbyde globalt
interesserede danskere et site på nettet med
aktualitetsbaseret stof om Den 3. Verden,
herunder især dansk og global bistand.
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