Davki in razvoj
ali Kaj imajo Rajski dokumenti skupnega z mano in s tabo?
Interaktivna delavnica
21. november 2017 ob 18:00, FDV-11

Društvo Globallis in Ekvilib Inštitut pripravljata interaktivno delavnico o davčni (ne)pravičnosti in njenih
posledicah za razvoj držav, lokalnih skupnosti in dobrobit njihovih prebivalcev.
Na 1.5 urni delavnici bomo skozi kvize, časopisne namige in pogovora o izsledkih davčnih razkritij, najnovejš e
od katerih so ta mesec objavljene zgodbe t.i. Rajskih dokumentov, spoznavali svet davčnih oaz, skritih
dogovorov podjetij in propadajočih davčnih sistemov držav. Svet naraščajoče neenakosti, finančnih kriz in
varčevalnih ukrepov na eni strani ter skrivalnic in kopičenja bogastva na drugi. Svet, v katerem nimamo dovolj
šol in bolnišnic za vse, 8 najbogatejših pa ima v lasti toliko bogastva kot najrevnejša polovica prebivalstva sveta
skupaj.
Večina tega bogastva je na stalnih počitnicah prav v davčnih oazah. Države tekmujejo med seboj, katera bo
oblikovala »podjetjem prijaznejši« model davčne oaze, in tudi Slovenija se sramežljivo vključuje v igro. Zakaj bi
nas moralo to skrbeti? Revne države izgubijo vsaj 100 milijard dolarjev na leto zaradi izogibanja davkom podjetij,
Evropa med 50 in 70 milijoni evrov. To so sredstva, ki bi lahko bila namenjena šolam, bolnišnicam, cestam in
ostalim javnim storitvam. Kam dejansko gredo? S pogovorom bomo prišli do tega, zakaj v Keniji pravijo »Plačaj
davke in osvobodi svojo državo« ter kako k rešitvi perečega problema izogibanja davkom s strani multinacionalk
prispevamo lahko tudi mi sami – kot prebivalci lokalnih skupnosti in državljani, potrošniki, (bodoči) zaposleni in
podjetniki…
Delavnico bo vodila Maruša Babnik, zunanja strokovna sodelavka za področje davčne pravičnosti, Ekvilib Inštitut.
Sodelovanje na dogodku je brezplačno, vendar pa zaradi omejitve mest prosimo za registracijo na spodnji
povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXp3ahBgc 2lWk_RBW8UMlsa_RDX fst21R3rZi83LrXys7TQ/ viewform
Za dodatne informacije smo vam na voljo na globallis.info@gmail.com na marusa@ekvilib.org.
Prijazno vabljeni!

Dogodek je organiziran v sklopu projekta Ekv ilib Inštituta »Krepitev v loge občin v gibanju za dav čno prav ičnost in razv oj / Strengthening the role of LAs in
Slov enia in Tax Justice related dev elopment issues«, ki ga sof inancirata Ev ropska unija preko projekta »LADDER« združenja A LDA ter Open Society
Foundation. Vsebina dogodka je v domeni organizatorja in izv ajalca dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč f inanč nih podpornikov
projektov.

