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1. Ny bok: Fritt fall – finanskrisen og utveier 

Attac Norge kommer med bok.  
 
Attac Norge gir ut i samarbeid med Res Publica boka Fritt fall - 
finanskrisen og utveier. På et år har Norge tapt ca 1043 
milliarder kroner av statens formue på finanskrisen, ifølge 
sentralbanksjef Svein Gjedrem det verste fall på 100år. Flere 
norske kommuner sløst bort budsjetter på usikker spekulasjon. 
Islands økonomi er kjørt i grøfta, og rasende islendinger 
forlangte statsministerens avgang. IMF pålegger landet 
strukturtiltak vi ellers forbinder med den tredje verden. I USA 
er millioner av mennesker husløse og arbeidsledige som følge 
av den verste krisen siden 1929, som nå sprer seg over hele 
verden. 
 
Denne boka gir skarpe analyser som forklarer krisen vi er inne 
i – hvordan den oppstad, hvilke konsekvenser den vil få, og 
hvilke veier som fører ut av den. Verden trenger en ny 
økonomisk kurs. 
 
Blant forfatterne finner vi skarpe norske politiske 
kommentatorer så vel som verdenskjente økonomer. Blant 
bidragsyterne er Erik Reinert, Carlota Perez, Bent Søfus 
Tranøy, Emilie Ekeberg og Rune Skarstein. Boka er et 
samarbeid mellom Attac Norge og Res Publica. 
 
Boka koster 249 kr 
 
Attac medlemmer kan kjøpe boka for 199 kr, da må boka bestilles her: 
http://www.attac.no/organisasjon/webshop/boker 
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2. Pubdebatt og boklansering fredag 20. mars 
 

Milliardene ruller ut av statskassen til krisepakker. Samtidig har regjeringen ikke 
tatt tak i årsakene til finanskrisa. Attac foreslår i en ny bok en rekke tiltak som kan 
demokratisere finansmarkedene, og hindre at vi får stadig nye finanskriser. Hva bør 
regjeringen gjøre? 
 
Panelet: 
Helene Bank, nestleder i Attac Norge og bokredaktør  
Marius Gustavson, Civita  
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, SP  
Møteleder: Astrid Sverresdotter Dypvik, journalist i Dagbladet 
 
Tid: Fredag 20. mars, kl 1800 
Sted: Dattera til hagen, Grønland  
 
Boka "FRITT FALL - Finanskrisen og Utveier" kan kjøpes til rabattert pris på møtet.  

 
3. Markering: Grip sjansen! For en demokratisk, 
solidarisk og grønn økonomi  
 

Tid: lørdag 28. mars kl 1300 
 
Sted: Stortinget, Eidsvoll plass  
 
Selv om finanskrisen som nå rammer oss alle er en global 
systemkrise, har ikke norske eller internasjonale 
myndigheter tatt tak i krisens årsaker. Markering foran 
Stortinget lørdag 28. mars kl 13 for en demokratisk, 
solidarisk og grønn økonomi. Sett kryss i kalenderen og 
kom! 28. mars er en global aksjonsdag, i forbindelse med 
G20-landenes toppmøte om finanskrisen i London.  
 
Tilslutta til nå er LO Oslo, Fagforbundet, NTL sentralforvaltningen, Oslo grafiske fagforening, 
El- og IT forbundet, Oslo bygningsarbeiderforening Rød Ungdom, Changemaker, , i tillegg til 
Attac Norge. Vi lager også en avis som skal deles ut på markeringen, en alternativ versjon av 
Trygve Hegnars Finansavisen (”Finanskrisen”), og det vil bli musikk og komikk på 
markeringen, i tillegg til de mer tradisjonelle appellene. 
 
Spre gjerne til venner og bekjente, og ta de med på markering!  
 
Se plattformen for markeringen her: 
http://www.attac.no/aktivitetskalender/2009/03/28/1236861207 

 
4. Kalender 
 
Frokost med Bernt 
 
Tid: Torsdag 19.mars kl 08.15 
Sted: Eilert Sundtshus, aud 7, Blindern 
 
Om boka Fritt fall - finanskrisa og utveier  
 
En bok av Attac Norge og Res Publica 
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Årsmøte NTNU/Hist Attac  
 
Tid:19. mars klokken 19.00 
Sted: Bybroen Antikvariat på Bakklandet 
 
Vi innkaller til årsmøte i NTNU/HiST Attac. Møtet vil bli innledet av Torunn Lien Nilsen og 
Ronny Kjelsberg, som skal snakke om skatteflukt og skatteparadiser. Årsmøtet er din fremste 
mulighet som medlem til å se hva som har skjedd i lokallaget det siste året og, hvis du ønsker 
det, til å påvirke hva som skal skje det neste året. 
 
Boklansering og pubdebatt 
 
Tid: Fredag 20. mars, kl 1800 
Sted: Dattera til hagen, Grønland 
 
I panelet: 
Helene Bank, nestleder i Attac Norge og bokredaktør  
Marius Gustavson, Civita  
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, SP  
Møteleder: Astrid Sverresdotter Dypvik, journalist i Dagbladet 
 
Attac Landsmøte 
 
Tid: 21-22 mars 
Sted: Oslo 
 
Bannerverksted 
 
Tid: Mandag 23. mars fra kl 15 og utover 
Sted: Solidaritetshuset, Osterhausgate 27 
 
Det blir det bannerverksted på Solhuset for markeringen 28. mars. Vi trenger folk til å 
mobilisere og arrangere, og til å dele ut materiell på markeringen.  
 
 
Stiftelsesmøte- nytt lokallag: Attac Oilwatch  
 
Tid: 24. mars kl.18.00 
Sted: Internasjonalen, Youngstorget 
 
Det er klart for stiftelsemøte av Attac Oilwatch. 
 
Saksliste: 
1. Innedning om Attacs tidligere oljearbeid  
2. Innledning ved Changemaker  
3. Diskusjon av strategi, valg av arbeidsplan for Attac Oilwatch. 
4. Valg av vedtekter og koordinator. 
 
Markering: Grip sjansen!  
For en mer demokratisk solidarisk og grønn økonomi  
 
Tid: lørdag 28. mars kl 1300 
Sted: Stortinget, Eidsvoll plass 
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5. Butikk Attac 
 
Fritt fall – finanskrisen og utveier 
Pris 199kr 
 
Dårlig medisin 
Pris 70kr 
 
Økonomisk Apartheid  
Pris 100kr 
 

Motmakt i krisetid 
Pris 20kr 
 
Klima for ny oljepolitikk  
Pris 50kr 
   
Du kan bestille bøkene her: http://www.attac.no/organisasjon/webshop 
 

 
 

  
Her finner du Attac sin nettside: www.attac.no  

 

 
Søk etter flere nyheter om Attac i mediene her: http://search.kvasir.no/query?q=attac&pg=q&what=news 

 

  
Bli medlem i Attac: medlem(at)attac.no 
 
Ønsker du å gi støtte til Attac?: www.attac.no/kontakt/1123834314 
 

 
 
Nyhetsbrevet er produsert med støtte fra Norad. 
 
Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet kan du gjøre det til: medlem(at)attac.no 
 


