
beskyttelsesmonopol og sørge 
for orden i underverden ved å 
drive både med utpressing og 
tjenesteyting.

Skatteparadisene gjør akkurat 
samme jobb ved å tilby trygge 
havner for illegale penger.

Ta de korrupte diktatorene 
Mobutu i Zaire og Marcos på 
Filipinene. Mobutu hadde like 
stor utenlandsformue som den 
rekordhøye utenlandsgjelden til 
Zaire, mens Marcos hadde den 
uoffisielle verdensrekorden i 
politisk korrupsjon. Begge 
plasserte de enorme milliardfor-
muene sine i «tax havens», men 
ikke for å unndra skatt. De søkte 
«safe havens» for illegale 
formuer.

De batt an svar lig: Vidar Ivarsen Telefon: 22 00 10 59 Sentralbord: 22 00 10 00 Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Legg ved por trett fo to.
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Kanskje kan vi si at to 
offerhierarkier kolliderte: den 
lesbiske handikappede samen 
braste inn i den tvangsom-
skårne innvandrerkvinnen og 
heterofile menn styrtet til for 
å avlegge vitneforklaring. 
Resultatet har vært dette 
krenkelseskappløpet som vi 
alle er hjertens lei av.
Utenrikspolitisk kommentator 
Asle Toje analyserer norsk 
samtidsdebatt i Morgenbladet.

Den eneste kvoten jeg 
opplever at Frp er for, er 
taxfree-kvoten.
Anette Trettebergstuen (A) 
demonstrerer eksempel på 
humor under Stortingets 
likestillingsdebatt.

We’ve never been a big hit 
with socialists.
CEO Jeffrey Immelt i General 
Electric skriver innlegg i Wall 
Street Journal etter at han er 
blitt angrepet av Bernie 
Sanders.

Vi veit det er kvinner som 
føder og vi veit det er kvinner 
som ammer.
Laila Marie Reiertsen (Frp) 
rydder opp i faktagrunnlaget i 
likestillingsdebatten fra 
Stortingets talerstol.

Neslein har fått tegnet 20 
leiligheter fordelt på seks bygg 
med all den kvaliteten man 
kan tenke seg uten at det 
tipper over i overdreven 
luksus.
Finansavisen omtaler leilighe-
ter i Oslo til stykkpris på 56-58 
mill. 

Foreløpig opererer vi i en 
blindsone
Den norske Uber-sjefen Carl 
Edvard Endresen snakker i 
Dagbladet, men ikke om 
gråsoner

Likestillingstiltak er altså ikke 
noe mål i seg selv, men en 
integrert del i bredden av de 
målene vi skal nå.
Likestillingsminister Solveig 
Horne (Frp) klargjør målene i 
likestillingspolitikken.

Dette er lompe med fisk
Den som lurer på hva fiske-
taco er, får svaret i Dagbladet.

KRAGERØ: En dansk lastebil-
sjåfør klarte ikke å holde bilen 
på veien etter han fikk et 
nyseanfall. 
Kragerø Blad-Vestmar

nærmer oss slutten på denne 
mafialignende beskyttelsen av 
økonomisk kriminalitet. Verden 
har tydeligvis fått nok. Over alt 
reises kravet om å få bort 
uvesenet. Parolen er mer 
åpenhet. Selv OECD, Verdens-
banken og IMF er med i kampen 
mot hemmelighold og beskyt-
telse av kriminelle i skattepara-
disene.

Nå mangler vi bare en 
ubetinget tilslutning fra Norfund 
og DNB – så kan toget gå.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo

Slik er det med mange. Blant 
de lyssky gjestene på de solfylte 
øyene finner vi også narkobaro-
ner, våpensmuglere og terroris-
ter – og en rekke næringslivsle-
dere og kapitaleiere som gjerne 
har hatt en fot i statsapparatet og 
en i det private næringslivet. 

De har alle behov for å skjule, 
beskytte og renvaske sine 
illegale inntekter og formuer. 
Skatteparadisene står klar til 
tjeneste. De kan hjelpe mexican-
ske narkokarteller og colombian-
ske paramilitære med å blande 
legale og illegale inntekter som 
så kan se ut som ærlig tjente 
penger. De kan beskytte de 
enorme formuene som russiske 
oligarker tilranet seg under 
privatiseringsprosessene på 
1990-tallet, mot nasjonale 
myndigheters krav om tilbake-
betaling.

De kan også sikre hemmelige 
norske rederformuer.

Tjenestene har stor verdi for 
de kriminelle klientene. Finans-
institusjonene i skatteparadi-
sene vet at de har makt og kan 
derved presse de kriminelle til å 
betale godt. Derfor er det ikke 
vanskelig å fremby tjenestene 
mot klekkelig betaling på vilkår 
som også gir store økonomiske 
fordeler for de kriminelle 
klientene. Hemmeligholdet 
begrenser konkurransen. 

I lys av reaksjonene på 
avsløringene i de siste ukene, 
kan vi undre oss på om vi nå 

E
n forsker spør en 
u-landspolitiker på 
1960-tallet: Hvorfor 
er du så rik?  

Politiker: Ser du 
den nye veien der? 

Forsker: Ja. 
Politiker: Vel, jeg tok ti 

prosent. 
Forsker, 30 år senere: Hvorfor 

er du så rik? 
Politiker: Ser du det store 

barnesykehuset der? 
Forsker: Nei, hvilket sykehus? 
Politiker: Vel, jeg tok hundre 

prosent. 
Grunnen til at han kan rane så 

mye mer er enkel. Fra 1960 til 
1990 ekspanderte skatteparadi-
sene fra å være et lokalt britisk 
og europeisk fenomen til å bli et 
mer globalt system med 
forgreninger særlig på øyer 
utenfor Sør-Amerika og Afrika. 
De kan nå tilby den korrupte 
politikeren alt han trenger: 
hemmelighold, beskyttelse og 
moderne finansielle tjenester.

Derfor kan han plyndre mer 
aggressivt. Det lønner seg. Han 
kan trygt ta hundre prosent, 
beskyttet av den organiserte 
kriminaliteten som skatteparadi-
sene representerer.

Men hva er egentlig organisert 
kriminalitet?

Det er ikke, slik politiet vil ha 
det til, enhver planlagt kriminell 
handling der flere personer 
deltar. Den organiserte krimina-
liteten stikker dypere. Den dreier 
seg om beskyttelse og orden i 
underverden.

De kriminelle kan nemlig ikke 
bruke tradisjonelle samfunnsin-
stitusjoner for slike formål. De 
kan ikke bruke rettsvesenet når 
de er uenige om hvordan de skal 
dele utbyttet av et ran eller av en 
korrupt handel; de kan ikke 
klage til politiet når de blir 
urimelig behandlet av sine 
kriminelle medløpere. Derfor 
trenger de en sterk part for å 
beskytte sine interesser, for å 
håndheve inngåtte avtaler og for 
å løse fastlåste tvister.  

Derfor er det så lønnsomt å 
organisere kriminaliteten ved å 
bygge opp en organisasjon som 
står over de kriminelle. En 
mafialignende organisasjon kan 
gradvis etablere et slikt lokalt 

Lyssky gjester på 
 solfylte øyer
Skatteparadisene er del av underverdenens 
maiaorganisering.

Blant de lyssky gjestene på de solfylte øyene finner vi også narkobaroner, våpensmuglere og terrorister – og 
en rekke næringslivsledere og kapitaleiere som gjerne har hatt en fot i statsapparatet og en i det private 
næringslivet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Istock

Finans-
institusjonene i 
skatteparadisene 
vet at de har makt 
og kan derved 
presse de 
kriminelle til å 
betale godt
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