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1. Attac fyller 10 år – velkommen til fest  
 

- Vi inviterer medlemmer og venner av Attac til jubileumsfest og debatt!

 
Tid: debatt kl 18-20, konsert kl 21 
Dato: 3. juni 
Sted: Teaterbåten Innvik, Oslo. (Ligger vis-a-vis den nye 
Operaen, ankomst over den blå gangbrua ved Børsen - se 
www.msinnvik.no) 

3.juni 1998 ble Attac Frankrike stiftet som verdens første 
Attac-organisasjon, blant annet som en respons på 
finanskrisen i Asia. Ti år seinere står verden på ny overfor 
en finansiell krise. Vi inviterer til debatt om verdens 
finansmarkeder, og til en feiring av Attacs ti første år. 
Alle gamle og nye venner av Attac inviteres til å feire 
sammen med oss! 

DEBATT: EN RETTFERDIG FINANS- OG 
SKATTEPOLITIKK - Hvordan kan Norge gå foran? 

Verden står overfor en verdensomspennende finanskrise, 
som i likhet med tidligere kriser kan sette fattige land tiår tilbake i utvikling. 
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- Hvilke mekanismer trenger vi for å bedre kontrollen over finansmarkedene og hva har vi lært av 
tidligere finanskriser, som Asia-krisen for 10 år siden? 
- Hvordan påvirker manglende åpenhet og bruk av skatteparadis til ustabilitet? 
- Hva er det som skjer når et fall i USAs boligmarked rammer norske kommuner? 
- Hvordan kan Norge, blant annet i kraft av å være en av verdens største investorer gjennom 
Oljefondet, gå foran?  

I panelet: 

Rune Skarstein, utviklingsøkonom 
Helene Bank, nestleder i Attac 
Jostein Hole Kobbeltveit, Kirkens Nødhjelp 

KONSERT: BRETTON WOODS 

Bretton Woods spiller sin egen country-sjanger, "developing country". Med bakgrunn fra 
utviklingspolitisk engasjement leker disse guttene seg gjennom temaer som bærekraftig utvikling, 
fredsforskning, rettferdig fordeling og økonomisk teori. Bandet har et skranglete lydbilde, en 
rabulistisk form, med et moderat og ansvarlig politisk innhold.  

Gled dere! 

Hilsen lokallagene Attac Oslo Øst, Attac Oslo Vest og Attac Blindern 

 

2. Kronikk: Ny vår for pasientene 
 
- Norge må styrke forskningen på de medisinene verdens fattigste har størst 
behov for.  
 

På Verdens Helseforsamling, som fant sted i forrige uke, kom medlemslandene fram til en bred og 
grunnleggende forståelse av og enighet om at det globale sykdomsbildet vi ser i dag, i stor grad 
skyldes beskyttelsen av patentrettigheter. Medlemslandene har blitt enige om en konkret 
handlingsplan for å sikre tilgang til medisiner for sykdommer som særlig rammer mennesker i 
fattige land. Dette skal gjøres ved å arbeide frem økt og bærekraftig forskning på, og utvikling av 
nettopp disse medisinene. Initiativet er viktig og banebrytende, siden forskning og utvikling ses i 
sammenheng med tilgangen til medisiner. 
 
Vi gleder oss over at et sterkere verdensomspennende lederskap, med et rammeverk for livsviktig 
forskning og utvikling innen helse, er etablert. Nå må Norge følge etter og styrke forskningen på de 
medisinene verdens fattigste har størst behov for. WHOs forslag til alternative 
finansieringsmekanismer bør tas imot, og tas i bruk. Ved at det offentlige bærer mer av risikoen og 
også prioriterer sykdommer som rammer mennesker med lav kjøpekraft, vil vi raskere og billigere 
få utviklet medisiner til de fattigste i verden, skriver Mina Off i Attac Norges medisingruppe og 
Emilie Ekeberg, Leder i Attac Norge, i en kronikk publisert i Klassekampen 29.05.2008. 
 
Les hele kronikken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1212065015  
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3. Bli med på det Europeiske Sommeruniversitetet 
 

 
 

Attacs første europeiske sommeruniversitet går av stabelen i Tyskland fra 1-6 august. Nye 
og gamle medlemmer er velkomne til å delta. Er du ikke allerede medlem, men har lyst til å 
være med? Meld deg inn i Attac og bli  med til Tyskland i sommer!  Sommeruniversitetet 
holdes i byen Saarbrücken. I en uke vil du kunne delta i politiske diskusjoner og bli kjent 
med Attac-medlemmer fra hele Europa. Påmeldingen til ESU er åpnet. Vi har en begrenset 
kvote på deltagere fra Norge, så meld deg på så raskt som mulig for å sikre deg plass.  
 
Sommeruniversitetet er en mulighet for de europeiske Attac- organisasjonene til å komme sammen 
og utveksle erfaringer, og legge nye strategier for arbeidet sitt. Et felles mål er å skape et 
annerledes Europa for en annerledes verden. Så langt er det bekreftet at det vil delta medlemmer 
fra Attac i Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Norge, Polen, Spania, 
Sverige og Sveits.   
 
Det forventes omtrent tusen deltakere på Sommeruniversitetet. Arbeidsspråkene vil være engelsk, 
tysk og fransk, og det legges opp til noe simultanoversetting. 

 
 Noen sentrale tema vil være Europas rolle i 
den globale økonomien, turbulente 
finansmarkeder og handelsstrategier. 
Privatisering av offentlige ressurser, sosiale 
bevegelser, demokrati, solidariske 
økonomiske modeller, klima og miljø står 

også på dagsorden. Det vil dessuten være mer praktiske og kulturelle aktiviteter. Deltakerne vil ha 
mulighet til å velge hvilke workshops de vil delta på.  
 
Siden Attac ble grunnlagt har vi vunnet mange kamper. Vi har vært med på å bidra til å stille viktige 
og kritiske spørsmål til den nyliberale ideologien, og til at globaliseringsprosessen nå anses som 
svært udemokratisk og ødeleggende for jorda vår. I Europa har vi vært med på å stoppe mange 
nyliberale prosjekter innenfor EU, på nasjonalt og lokalt nivå. Vi har også bidratt i utviklingen av 
alternativer til nyliberal globalisering. Attacs Sommeruniversitet er en unik mulighet til å samle 
kreftene og utvikle nye ideer for arbeidet vårt. Vi trenger din innsats! 
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Du melder deg på enkelt ved å: 
 
1. Fyll ut "Registration form" på 
http://www.european-summer-university.eu/pages/en/registration.php 
2. Betal ved å følge instruksjonene på samme side. 
3. Vil du reservere plass på buss fra Oslo til Saarbrücken? Si fra til sigrid(at)attac.no. Her gjelder 
først til mølla! 
4. Er du interessert i å overnatte på pensjonat med andre medlemmer fra Attac Norge? Ta kontakt 
med hovedkontoret på attac(at)attac.no 
 
For andre overnattingsmuligheter og mer informasjon se hjemmesiden: http://www.attac.de/esu/ 

 
4. Etisk blindgate   

 
Vi trekker Oljefondet ut av uetiske selskaper bare for å investere pengene i nye, og slik kan 
vi fortsette til evig tid om vi ikke endrer dagens forvaltningspolitikk, skriver Attac-leder 
Emilie Ekeberg 

Det er flere aktuelle eksempler på at det norske oljefond er investert i selskaper som vi ikke liker å 
assosiere oss med. Flere har tatt til orde for at fondet må trekke seg ut av det israelske 
strømselskapet IEC, som bidrar til den israelske okkupasjon av Palestina ved å kutte 
strømforsyninger når den israelske regjering finner det nyttig. TV2 har vist oss bilder av 
gruvearbeidere i Tanzania med maltrakterte ansikter som stirrer apatisk inn i kameralinsene. 
Gullgruveselskapet som Norge via oljefondet delvis er eier av, ødelegger liv og helse til sine 
ansatte og unndrar seg selskapsskatten i landet. Tidligere har man trukket seg ut av amerikanske 
Wal-Mart, også på grunn av brudd på blant annet arbeiderrettigheter. 

Det norske oljefond er verdens nest-største statlige investeringsfond, bare overgått av oljefondet til 
de forente arabiske emirater, og Norges desidert største effekt på verdensøkonomien går gjennom 
det over 2000 milliarder kroner store fond. De etiske retningslinjene for fondet er i år under revisjon, 
og disse skal sikre at selskap som begår særdeles grove overtredelser av menneskerettighetene, 
forurenser miljøet eller begår overtramp mot sine ansatte kan svartelistes. 
 
Hva skjer når investorene i Norges Bank må trekke fondets investeringer ut av Wal-Mart eller et 
gruveselskap som har blitt svartlistet? Da kjøper 
investorene opp nye aksjer i andre selskap, med mål om 
høyest mulig økonomisk avkastning. Etter mandat fra det 
norske storting. De cirka 7.000 selskapene som 
Oljefondet er investert i er valgt etter én parameter - om 
de maksimerer selskapets overskudd til aksjonærene. 
Særlig innen arbeidsintensive næringer betyr det at vi 
systematisk vil investere i nye selskap som gir minst 
mulig igjen til sine ansatte, i form av lønn, og til 
samfunnet, i form av skatt, og som bruker færrest mulig 
penger på å sikre dem og andre i lokalsamfunnet fra miljøødeleggelser, og så videre.  
 
All snakk om etiske retningslinjer og uttrekk av uetiske selskaper ender derfor fort i en blindgate, 
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når det ikke stilles spørsmålstegn ved dagens forvaltning av Oljefondet. Vi trekker oss ut av uetiske 
selskaper bare for å investere pengene i nye, og slik kan vi fortsette til evig tid, med mindre det 
norske storting endrer på mandatet for Oljefondets investeringer. 
 
Attac foreslår at vi oppretter nye fond der selskapene det investeres i velges ut fra parametere om 
økologisk og sosial avkastning, i motsetning til dagens forvaltningspolitikk. Disse fondene kan være 
fond for forskning på miljøvennlig teknologi, fond for bærekraftig infrastruktur i Norge og ellers i 
verden, og fond for utvikling i Sør, for eksempel i form av støtte til finansinstitusjoner som utgjør 
alternativ til Washington-institusjonene IMF og Verdensbanken.  
 
Slik kan vi få på plass en forvaltning av Oljefondet som er etisk forsvarlig, samtidig som vi slutter å 
late som at etikkspørsmålet ikke handler om økonomi og politikk, men bare om å være snill og grei.  

Artikkelen ble publisert i Oss Tillitsvalgte mai 2008  
  

5. Til Europas Sosiale Forum med Attac, meld deg på! 

Fra 17. til 21. september arrangeres Europas Sosiale Forum i Malmö i Sverige. Det er forventet at 
mer enn 20 000 mennesker vil delta. Forumet er en møteplass for sosiale bevegelser i Europa. I 
løpet av et fem dagers seminar vil deltakerne ha mulighet til å være med på ulike seminarer og 
workshops. Det blir også kultur, musikk, aktivisme og demonstrasjoner.   

Det er det enkelte medlem og hver enkelt organisasjon som er med på å bestemme innholdet av 
programmet. Mange tema vil bli tatt opp på forumet, der i blant: arbeideres rettigheter, likhet, 
offentlige tjenester, demokrati og utvikling, motstand mot krig og rasisme, global solidaritet og 
klimaendringer. Europas Sosiale Forum handler om å forandre samfunnet, og representerer en 
mulighet for ulike organisasjoner til å utveksle erfaringer, bygge nettverk, og planlegge felles 

strategier og kampanjer.  

Hvis du er interessert i å reise til ESF med Attac, 
kan du sende en e-post til esf(at)attac.no.  

Påmeldingen er ikke bindende, men vi ønsker allerede 
nå å få en viss oversikt over hvor mange som er 
interessert i å delta.  

Attac Norge vil sette opp busser til forumet. Vi vil 
komme tilbake med mer informasjon om dette og 
forumet senere.  
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6. Ryddeøkt i konkursboet   

Det internasjonale valutafondet IMF er teknisk konkurs. Regjeringen må benytte muligheten 
til å rydde i IMFs konkursbo, skriver Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.  

Den finansielle krisen skyldes at IMF har reduserte inntekter fra lånerenter, og for å redde seg ut av 
krisen må fondet selge ut av sin gullbeholdning, i tillegg til den mer gjengse løsningen på slike 
kriser – oppsigelser i staben.  

Krisen, og den reduserte låneporteføljen, betyr at IMFs styre skal diskutere omstruktureringer av 
fondet, og det gir en gylden mulighet for å reformere IMF.  Den norske regjering må se sitt snitt til å 
presse på for at IMF skal bli mer demokratisk, og endre sin politikk overfor både fattige og rike 
land, bort fra dagens privatiseringspress og tilbake til sitt opprinnelige mandat – å bidra til 
økonomisk stabilitet ved å gi kortsiktige lån til land med økonomiske problemer.  

I dag tildeles landene stemmerett etter beløpet de har skutt inn i fondet, etter prinsippet «én krone, 
en stemme». På tross av nylige omlegginger som skulle gi fattige land 
mer innflytelse har USA, Storbritannia og Japan i dag samme 
stemmevekt som fondets 165 fattigste medlemsland til sammen. De rike 
medlemslandene har 60 prosent av stemmene, og utgjør 15 prosent av 
medlemsmassen.  

Denne udemokratiske styringsformen har ført til at de rike landenes 
egeninteresse har fått forrang fremfor målet om å hjelpe land med 
økonomiske problemer. Fondet har gått langt utover sitt mandat i å 
presse igjennom en nyliberal økonomisk politikk som innebærer økt 
privatisering og markedsadgang for selskapene fra rike land.  

En gjennomgang av IMFs låneprogrammer fra 2002 til i dag, som Eurodad nylig har utført, viser at 
en fjerdedel av betingelsene som stilles inneholder krav om privatisering og liberalisering. Men 
også land som ikke er låntakere, og derfor ikke omfattes av programmene, blir utsatt for utidig 
politisk innblanding. På grunn av IMFs sterke signalrolle i det internasjonale samfunnet, kan en 
økonomisk politikk som ikke er «IMF-godkjent» få konsekvenser for den økonomiske 
samhandlingen med andre land i form av lån og investeringer.  

Sist gang IMF besøkte Norge, for ett år siden, fikk den rød-grønne regjeringen skryt for sin politikk. 
Blant annet ble pensjonsreformen fremhevet. IMF-delegatene oppfordret også regjeringen til å 
fortsette sitt arbeide for økt insentiv til arbeid i velferdsordningene, som innebærer kutt i 
velferdsytelser for arbeidsledige og uføre. Regjeringen fikk også skryt for ikke å bruke sitt eierskap i 
statseide selskaper aktivt, men la markedskraftene få rå uforstyrra - selv om IMF gjerne så at disse 
selskapene ble privatisert fullt ut. Også NAV-reformen ble ønsket velkommen.  

- Det er gledelig at IMF i hovedsak støtter regjeringens økonomiske politikk, sa en statssekretær 
etter besøket.  

Men folkevalgte i Norge og i andre land, både rike og fattige, må stå fritt til å drive politikk på 
mandat fra sine velgere, uten å frykte sanksjoner fra IMF. Og de folkevalgte bør se det som sin 
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plikt å rydde opp i dette hinderet for demokratiet. Derfor må de kommende omstruktureringer føre 
til en reell demokratisering av fondet. De må hindre at særinteresser kan få styre organisasjonen, 
og at fondet stadig overskrider sitt mandat. Det vil være et steg videre mot en verden med mer 
folkemakt og mindre pengemakt.  

Kommentaren ble publisert på e24.no den 16. mai 2008. 

 

7. Ny ansatt på Attac-kontoret 
 

Siri Mariann Blaser er ansatt i en nyopprettet stilling som kampanjesekretær. Hun er utdannet 
Cand. Mag med mellomfag i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo, og Master i Statsvitenskap fra 
det mellomamerikanske universitetet UCA i El Salvador. Hun har journalisterfaring og ulik 
organisasjonserfaring, i første rekke knyttet til Latin-Amerika. Hennes arbeidsoppgaver vil være 
oppfølging av medlemmer og lokallag, mobilisering til Europas Sosiale Forum, sekretær for Attacs 
europeiske sommeruniversitet (ESU) og globaliseringskonferansen. Kampanjesekretæren vil også 
holde nettsidene oppdaterte, og bistå i generelt informasjons- og organisasjonsarbeid. Du kan ta 
kontakt med kampanjesekretæren på denne adressen: siri(at) attac.no eller på telefon: 22 98 93 04 

 

8. Aktivitetskalender 
 
Attac-bevegelsen feirer 10 år: 
 Tid: tirsdag 3. juni 
Sted: MS Innvik, Oslo 
 
Attac ble stiftet i Frankrike for 10 år siden. Attac Norge vil markere dagen med debatt og fest. Se våre 
nettsider for mer informasjon. 
 
 

Lesesirkel: Olje    
Tid: kl 18.30 
Sted: Den gode Cafe, Fredensborgveien 13, Oslo  
 
Vi leser boken "Oljespill", utgitt av Fellesrådet for Afrika og "Klima for ny oljepolitikk" utgitt av Attac Norge. 
Bøkene vil selges med rabbat på lesesikelen. 
 
Datoplan: 2.6, 16.6, 30.6 
 
G8-markering: 
Tid: 7.-9. juli 
Sted: Oslo 
I forbindelse med G8 toppmøtet i Japan fra 7. til 9. juli, blir det motmarkering og demokratifest. Mer 
informasjon kommer. 
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Diskuter gjerne innholdet i nyhetsbrevet på Attacs debattforum. Du finner forumet på 
www.attac.no. Dersom du ikke har passord til forumet, ta kontakt med siri(at)attac.no 
 
 
 

  
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. 


