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Stortingets Finanskomitee
Den rødgrønne regjeringens talspersoner
Distribusjonsliste 2011-01-17 (ikke vedlagt)

Ad demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.
Kan Kina, USA og Norge kan sammenlignes i måten de møter en internasjonal ydmykelse på.
Svaret er etter undertegnedes mening ja, og begrunnes med følgende:
Kina: Liu Xiaobo er fengslet fordi han har skrevet at han ønsker et flerpartisystem etter vestlig modell. Liu
Xiaobo er fengslet for å ha brukt en frihet nordmenn flest tar som en selvfølge. Ytringsfrihet er ikke en
selvfølge, og den har en pris. Friheten må vernes, forsvares og brukes. Kina trenger både demokrati og
ytringsfrihet for å bekjempe korrupsjon og urett i følge norske politikere som mener at landet trenger frie
mennesker for å bringe landet helt til topps økonomisk, teknologisk og sosialt.
USA: Wikileaks og New York Times, som har offentliggjort tusenvis av hemmelige amerikanske dokumenter,
lever i beste velgående og er ikke siktet for noe som helst. USA er et demokrati og en rettsstat. Kina er det ikke
iflg. Norges maktelite. USA må ta inn over seg Obama's ord til de kinesiske studentene: «Det er en pris du må
betale for åpenhet, det er ingen tvil om det».
Norge: Utvandrere som trosser (den rødgrønne) regjeringens skattemessige og andre hindringer for å flytte til
utlandet av klimatiske, helsemessige og økonomiske årsaker, utsettes for en behandling fra norske myndigheter
som oppleves som mistenkeliggjøring, trakassering, mobbing og direkte økonomiske og sosiale maktovergrep.
Hvem Styrer Norge? Er det våre folkevalgte, eller er det byråkratene?
En rekke Senior- og pensjonistorganisasjoner i Norge og utlandet har lagt frem grundig dokumentasjon på at
myndighetene (les byråkratene) i Norge ikke gjør noe for å stoppe den svært urimelige, urettferdige og
rettsstridige avkortingen av utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter. Denne
pensjonsavkortingen omfatter dobbeltbeskatning, kildeskatt og feilaktig skattlegging i Norge av pensjonister
som har så liten pensjon at de ikke når opp til beskatning i bostedsstaten. Personer med gode statspensjoner på
regjeringsnivå er iflg. mange skatteavtaler unntatt disse reglene gjennom særavtaler (jfr. Harlem Brundtlandsaken og Jagland-saklen)
Med virkning fra 1. januar 2010 er denne rettsstridige pensjonsavkortingen utvidet til å gjelde de fleste
utenlandspensjonistene, ved at en eller annen skattebyråkrat i Finansdepartementet har gitt pålegg til Arbeidsog Inkluderingsdepartementet om å avkorte pensjon for ALLE utenlandspensjonistene med 15 % såkalt
kildeskatt. At denne lovendringen ble vedtatt uten at saken ble tilstrekkelig utredet og spesielt uten at
konsekvensen for de berørte pensjonistene ble nevneverdig utredet, er de demokratiske mediene i Norge ikke
særlig opptatt av. Tvert imot er slike saker ifølge landets største pensjonistavis et for "smalt tema" å skrive om.
Etter at Kristin Halvorsen overleverte nøklene til Finansdepartementet til Sigbjørn Johnsen, hadde det mest
populære økonomiske magasin i Norge, "Dine Penger", ett oppslag med bilder av begge ministrene med
overskriften: ”Nå skal skatteflyktningene på Kypros tas”, uten å komme med følgende fakta:
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1) Det er byråkratene i Finansdepartementet med en gjennomsnitts gasje over gjennomsnittet som er
hovedansvarlig for den siste pensjonsavkortingen og dobbeltbeskatningen av utenlandspensjonistene sammen
med Arbeiderpartiets hovedtalsperson Marianne Aasen, på grunnlag av innstillingen fra finanskomiteen om lov
om endringer i skatteloven. (Innst. O. nr. 46 (2008-2009), jf. Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)) om (kjeldeskatt på
pensjonar mv.).
Finansdepartementet høringsnotat om kildeskatt på pensjoner som innholdt mange feil og vesentlige mangler
og fakta om saken. Dette har resultert i at en rekke pensjonist- og seniororganisasjoner har kommet med
høringsuttalelser som er blitt holdt tilbake og ikke nevnt i Finansdepartementet proposisjon.
Det er lagt frem dokumentasjon på minst 7 punkter som viser at:
- vedtaket om kildeskatt på pensjoner bygget på store feil, mangler og usannheter
- saken er så årlig utredet at den vanskelig kan gjennomføres i praksis
- konsekvensen for pensjonistene og den praktiske gjennomføringen er spesielt dårlig utredet.
- kildeskatt på pensjoner er urimelig, urettferdig, usosial og rettsstridig
- kildeskatten rammer spesielt hardt mange revmatikere, minstepensjonister og uføretrygdede med små
pensjoner som ikke når opp til skattlegging verken i bostedsstaten eller i Norge
- utenlandsbosatte pensjonister har små pensjoner.
I 2006 utbetalte Norge 3,5 mrd. kroner til 41.192 utenlandsbosatte pensjonister. Det gir en
gjennomsnittspensjon på kr 85.000. Det er denne minoritetsgruppen som den rødgrønne regjeringen har øket
skattene for med 230 - 500 millioner (før alle skatteavtaler er reforhandlet)
Fordi mange pensjonister har flyttet til utlandet av klimatiske, helsemessige og sosiale årsaker, er det mange
som mener at den siste pensjonsavkortingen, den såkalte kildeskatten, i praksis betyr at det innføres «skatt på
sykdom”
Også i uskyldige Norge må vi verne om ytringsfriheten, sier norske medier og politikere.
Som eksempel nevnes at den rødgrønne regjeringens forslag om å innføre EUs datalagringsdirektiv, som vil
lagre opplysninger om hvem som snakker med hverandre - når.
Hvis dette direktivet var vedtatt for over ett år siden, kunne vi kanskje ha hørt at en sentral person i
Finansdepartementet uttalte til en pensjonist på Kypros at skattemyndigheten i Norge var klar over at de
"strekket strikken vel langt" (underforstått gjorde noe ulovlig) når de opprettholdt en dobbeltbeskatning som det
ikke var hjemmel til, for å være 100 % siker på at pensjonister ikke tok fiktive opphold i utlandet for å unndra
skatt i Norge. Men samtalen er likevel registrert - uten nevnte direktiv.
Til orientering nevnes at NorAlliansen og andre har vunnet en rekke knusende seire over Skatteetaten i Norge ofte etter mange års kamp men mange og lange brev og annen dokumentasjon og "voksenopplæring" av såkalte
ansvarlige saksbehandlere i Norge som ofte ikke kjenner skattelovgivningen i bostedslandet.
Mye tyder nå på at det er bare et tidsspørsmål før Skatteetaten må stoppe avkortingen av
utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter med dobbelt-beskatning/kildeskatt og
skattlegging av pensjonister som har så liten pensjon at de ikke når opp til beskatning i bostedsstaten.
Da må Skattetaten tilbakebetale all skatten de har beslaglagt (stjålet) fra de utenlandsbosatte i ca 80 land. Da
kan NorAlliansen og andre nettverk som omfatter de fleste 80 land Norge har skatteavtale med og nesten like
mange nettsteder som representerer de utenlandsbosattes opparbeidede rettigheter glede seg over seieren over
byråkratene.
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Denne umenneskelige og rettsstridige pensjonsavkortingen står i sterk kontrast til Norges nedsettende omtale
av Kinas mangel på menneskerettigheter og ytringsfrihet.
I Norge kan man fritt ytre seg (klage) på Skatteetaten mistenkeliggjøring, trakassering, mobbing og
økonomiske overgrep mot forsvarsløse pensjonister i moden alder. Men hva hjelper det når det i Norge ikke er
noen innen myndighetene eller mediene som bryr seg om å stoppe det som svært mange oppfatter som
åpenbare brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
Innvandrere til Norge synes å ha større rettsbeskyttelse enn utvandrerne som flytter til utlandet av klimatiske
og helsemessige årsaker og bryter den rødgrønne regjerings skattemessige hindringer for at eldre fritt skal velge
bosted. Det ser nesten ut som Rosengren i Sverige hadde rett: Norge er kanskje "Siste Sovjet stat"?
Ovennevnte tema bygger bl.a. på Sofie Mathiassen omtale av Kina og USA. Men Norges godt dokumenterte
adferd ovenfor utvandrerne ble ikke omtalt i avvisene. Tilsvarende omtale av Kina er også kommer fra andre
medier i Norge. Det mange lurer på, er om den gigantiske såkalte demokratiske støtten til media i Norge vil
opphøre om mediene skriver om de økonomiske overgrepene mot utenlandspensjonistene? Mange av oss som
har bodd i utlandet i en årrekke og opplevd land som iflg. norske myndigheter og medier har store mangler mht.
demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter, opplever at Norge ser flisa i andres øynes men ikke
tømmerstokken i egne.
De økonomiske og sosiale overgrepene mot utenlandspensjonistene fra Skatte- og Trygdeetaten i Norge, som
ingen norske myndigheter eller medier i nevneverdig grad bryr seg om, er nok bare toppen av isfjellet.
Når vil våre folkevalgte instruere byråkratene til å følge loven?
Det er kanskje på tide at Norge feier for egen dør, før de snakker nedsettende om andre land.
Ved å kontakte Senior- og pensjonistorganisasjoner i Norge og utlandet, vil det kunne legges frem
dokumentasjon på så hårreisende saksbehandling at det bare kan sammenliknes med land Norge ikke liker å
sammenlikne seg med. Ytteligere informasjon og dokumentasjon på den rettsstridige behandling av
utenlandspensjonistene som Norge driver med – uten at noen bryr seg, kan du lese om på denne linken:
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9NGY2N2M3YTYtMWMzZi00OWUxLWI1M2ItMTQ3NDQwYjc1OGE5&hl=no
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