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1. Mai med Attac 

Oslo 
Tid: 1.mai fra kl.9.30  
Sted: Oslo, Solidaritetshuset i Osterhausgate 27.  

Attac skal selvfølgelig gå i 1.- maitog i år også. Oslo LO har vedtatt 
parolen Innfør skatt på aksje- og valutahandel - bekjemp 
skatteparadis, som de har gitt til oss. Vi tar med flagg og ballonger, 
og dere tar med familie og venner til togets beste parole!  
 
1. mai-frokost 
Før vi går i tog blir det 1. mai-frokost for Attac'ere på Solhuset fra 
9.30- 11.30. Gi gjerne beskjed om du kommer, så vet vi hvor mange 
vi skal kjøpe mat til. (Ta kontakt med kontoret på telefon 22989304 
eller e-post til siri(at)attac.no) Programmet på Youngstorget starter 
kl. 11.15, og toget går 12.45. 

Bergen 
Tid:1.mai kl 13 
Sted: Vågsallmenningen 
Vi i Attac i Bergen skal ha apell på et "grasrot" - arrangement på Vågsallmenningen 1. mai. Her vil 
flere i de sosiale bevegelsene samles, både når det gjelder miljø-, freds-,og 
solidaritetsorganisasjoner. Vi holder apell om finanskrisen og hvordan IMF og myndigheter legger 
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opp til "buisness as usual". Etterpå tilslutter vi oss LOs hovedprosesjon. Vi deler ut Attacs 
medlemsblad Utveier og oppfordrer alle attac-medlemmer til å komme på Vågsallmenningen!  
 

Trondheim 
Tid:1. mai kl 10.00 
Sted: Hjemme hos Ronny og Torunn i Bøckmanns v 7.  
 
På 1. mai skal det lille trommekorpset vårt, Sambattac, gå i toget. Men først blir det frokost kl. 10, 
og kl. 12 går vi fra Trondheim Katedralskole i 1.mai tog!  
 

Larvik 
Tid: 1. mai 
Sted:Larvik  

Attac Vestfold deltar i 1. mai-toget i Larvik. LO Larvik arrangerer, og vi har fått en parole i toget, 
samt tid til å holde appell. På kvelden arrangerer vi i samarbeid med ungdomshuset "Kongegata 1" 
1. mai markering/"proletarparty" på huset. Det vil bli konsert og grilling.  

Velkommen! 

Sommersamling 
Tid: 29.juli til 1. august 
Sted: Malmøya utenfor Larvik 

Bli med på Attacs sommersamling! Vi lover god politisk 
skolering, kreative aksjonsverksteder, medietrening, grilling og 
kos også i år. Programmet er under utvikling og vi ønsker oss 
innspill fra Attacs medlemmer.  
 

2. Vervekonkurranse  

Bli med på Attacs Vervekonkurranse for 2010, og du kan få gratis sommersamling og vinne billett til 
Verdens Sosiale Forum i Dakar! 
 
Verv tre – få gratis sommersamling! 
Gjør klart for sol, sommer og skattejakt 
sammen med Attac i sommer! Attacs 
sommersamling på idylliske Malmøya 
utenfor Larvik 29. juli til 1. august kan 
by på politikk og musikk, bading, 
grilling og workshops. Og nå kan du få   
GRATIS deltakelse! Alle som verver 
tre eller flere medlemmer før 25. juli får 
dekket deltakeravgiften på 
sommersamlingen. 
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Andre premier: 
For hvert femte medlem man verver vil det også bli fine vervepremier. 
  
Vinn tur til Verdens Sosiale Forum! 
Vervekonkurransen fortsetter etter sommersamlingen, og denne gangen er premien en billett til 
Verdens Sosiale Forum i Dakar i Senegal i januar 2011. På VSF møtes solidaritets-, miljø- og 
fredsorganisasjoner fra hele verden for å lære, utveksle erfaringer og legge strategier for en mer 
rettferdig verden. Den som verver flest nye medlemmer til Attac i løpet av 2010 vinner en flybillett 
tur/retur Oslo- Dakar. 
 
 
Regler: 
- Konkurransen gjelder alle typer medlemskap. 
 - Det må være aktive nyvervinger. Medlemmer som melder seg inn på eget initiativ på nettsiden vil 
ikke bli tatt med i lokallagets vervestatistikk. 
 - Ververen velger selv hvilket lokallag man verver for. 
 - Innmeldingen og pengene må være inne innen 25. juli/31. desember for å telle. 
 
Følg med på attac.no for vervestatistikk og oppdateringer! 
 

3. Festen fortsetter 

Finansspekulantene feirer at de har overlevd finanskrisa takket være skattebetalernes 
penger. For folk flest er prisen økende arbeidsledighet og trusler om velferdskutt.  
 
Av Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge 
 
Før påske satte finansnæringen av en dag til å hylle seg selv, og 
hvor godt de har klart seg gjennom finanskrisen. Det er all grunn til 
å skåle i champagne i finanskretsene for der er krisen så godt som 
over, takket være statens redningspakker. Nå kjennes krisen i 
realøkonomien, og folk kjenner den på kroppen gjennom økende 
arbeidsledighet og trusler om velferdskutt.  
 
Tema for Finansnæringens dag, i regi av Finansnæringens 
Fellesorganisasjon (FNO), var ettervirkninger og lærdommer av 
krisen, samt næringens omdømme. Et tjuetalls innledere var invitert 
til å snakke, deriblant finansminister Sigbjørn Johnsen og DnB Nors 
konsernsjef, og styreleder i FNO, Rune Bjerke, men ellers få fra utenfor sektoren. De samme som 
var innenfor næringen da krisen ble skapt, var de samme som skulle snakke om lærdommer og 
veien videre etter krisen. Ingen med et kritisk blikk på sektoren var invitert til å komme med 
betraktninger på en næring som over mange år ble blåst opp til uante proporsjoner.  
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Rune Bjerke la vekt på finanssektorens enorme verdiskaping. Finansnæringen, sier Bjerke, drar inn 
flere ganger så mye per ansatt som norsk næringsliv forøvrig. Men hvor kommer pengene fra? 
Definisjonen på verdiskaping er å bruke arbeid, kapital og kunnskap til å produsere varer og 
tjenester. Pengeflytterne i finansbransjen skaper lite verdier i forhold til størrelsen på sektoren. Det 
er på tide med en debatt om størrelsen på finansøkonomien i forhold til realøkonomien. For hver 
krone som handles med i varer og tjenester, handles det med 74 kroner i finansøkonomien.  
 
Finansnæringen skal være et verktøy for realøkonomien og bidra til produksjon av de varer og 
tjenester et samfunn har behov for. Direktør i Statnett, Auke Lont, uttalte til NRK i forbindelse med 
Finansnæringens dag at han er redd for at verdiene det norske folk skaper havner i lommene på 
finansfolkene. ”Det er grunn til bekymring når en stor del av den nasjonale inntekten går til 
finansnæringen. Det betyr jo at det er mindre til overs for resten. Det vil være skadelig om enda 
mer av det det norske folk skaper havner i lommene på en fremadstormende finansnæring.”  
 
”Finanskrisa, som sådan, er for så vidt over da en har gjort det en skulle gjøre for å trygge 
finansnæringa, men det som nå skjer i etterkant av krisen er kanskje det tyngste løftet som mange 
land må gjøre” kommenterte finansministeren allerede tidlig i sin tale, og la videre vekt på at vi nå 
står foran en realøkonomisk krise. Uten en eneste gang å nevne nye løsninger. Han fokuserte som 
vanlig på kutt. Altså mener vår rødgrønne regjering at det er vanlige folk som nå skal få betale for 
bankenes krise. Av alle de løftene regjeringen har kommet med mens den har sittet, er skatteløftet 
det eneste som virker ubrytelig. Uføretrygden, helsesektoren, bistand, sykelønn, samferdsel og 
kommuneøkonomi må tåle finansministerens og statsministerens sparekniv, men skatten er 
helliggjort. 
 
På høyt politisk nivå snakkes det nå om en internasjonal skatt på finanstransaksjoner. Gordon 
Brown, Angela Merkel og Nicolas Sarkozy har tatt til orde for en slik skatt, det skal opp på 
toppmøter i både EU og i G20 i juni. Dessverre har debatten uteblitt i Norge. Johnsen snakker ikke 
om det, og finanssektoren her hjemme prøver å tie det i hjel. En slik skatt vil kunne generere 
milliarder til både å betale for klimaløsninger, finansiere utviklingsprosjekter i fattige land og den vil 
kunne hindre velferdskutt i de rike landene. Den vil kunne bremse kortsiktige profitthensyn i 
finansøkonomien og stabilisere sektoren så man unngår en lignende krise i fremtiden. 
 
Finansmiljøene kom seg godt gjennom krisen med god hjelp fra en sterk og stabil stat. Nå er de 
gode tidene tilbake, med utdeling av bonuser og nye kreative finansprodukter til salgs. Rune 
Bjerke, og resten av finansnæringen ser ikke ut til å ha de samme bekymringene som vanlige folk. 
Et av hovedbudskapene til hovedtaleren var hvordan krisen gir grobunn for ny giv. Spørsmålet er 
hvilken type giv det er næringen snakker om. Ny giv til å fortsette i samme spor, eller er det ny giv 
for en ny kurs?  
 
Kommentaren sto på trykk i Ny Tid 9.04.2010 

 
4. Ny video om skatteparadis 
 
Attac utlyste høsten 2009 en video - konkurranse. Vinneren er 
kåret og resultatet er en splitter ny videosnutt om skatteparadis 
som du kan se på www.attac.no  



 Nyhetsbrev fra Attac Norge – april 2010 
 
 
 

 
 
Nr. 3/2010 – 27. april 2010 
Nyhetsbrev fra Attac gis ut månedlig av: Attac Norge, Solidaritetshuset, Osterhausgt. 27, 
0183 Oslo +47 22 98 93 04 / medlem(at)attac.no / www.attac.no 
 

5 

 
Vinneren av konkurransen heter Vidar Bakkeli og vant 10 000 kroner. 
 
Se også flere videoer fra Attac på nettsiden. 

 
5. LNR CDO LTD?    
Norge er medeier i langt mer lyssky banker enn de islandske.  

Av Emilie Ekeberg, styremedlem i Attac.  

Den 2.300 sider lange rapporten fra granskningsutvalget på Island som kom ut denne uken, gir 
massiv kritikk til islandske politikere og bankeiere. De tre storbankene som kollapset i løpet av en 
uke i oktober 2008, har tatt opp lån ti ganger større enn hele Islands bruttonasjonalprodukt, og spilt 
bort pengene på finanskasino. Nå må vanlige islendinger ta regningen. 

 
Kritikken mot det islandske bankfolket er velfortjent, men hva med de 
som har lånt bort pengene til de islandske bankene? Norge har 
gjennom Oljefondet investert flere milliarder kroner i de islandske 
storbankene. Et halvår før den islandske kollapsen hadde Oljefondet 
blant annet investert en milliard kroner i Landsbanki, som er banken 
som drev Icesave. 
 
Nå deltar den norske regjeringen i kritikken av islandske banker og politikere. Jonas Gahr Støre sa 
det slik til Stavanger Aftenblad rett etter islendingene stemte nei til Icesaveavtalen: ”Islendingene 
har i valg etter valg fra 1991 stemt fram en politikk som har ledet fram til dagens situasjon. Dette er 
ingen naturkatastrofe, det er menneskeskapte problemer.”  
 
Det er ikke bare på Island at Oljefondet har investert store penger i bankene. Tar man en titt på 
årsrapporten for Oljefondet i 2009, som kom ut kort tid før påske, ser man at Oljefondet fortsatt 
tjener gode penger på ulik bank- og finansvirksomhet, også selv om investeringene i Landsbanki i 
dag er verdt mindre enn fem millioner kroner. 
 
Bare på aksjesiden, som kun gjelder halvparten av fondet, var Oljefondet den 1. januar i år medeier 
i 1.532 banker og finansinstitusjoner. Mange av disse er registrert i skatteparadisene, hvor det 
hersker hemmelighold og alle reguleringer lett kan unngås. Selv om disse bankene er verdt mange 
millioner kroner, er det ikke lett å få informasjon om hvem de er og hva de driver med. Mange av 
bankene Oljefondet investerer i har svært sære navn og ingen nettsider, slik som de Cayman 
Islands-baserte bankene ”Resix Finance Ltd Credit-Linked Notes” og ”LNR CDO Ltd”.  
 
Krisen på Island er ingen naturkatastrofe, dette er menneskeskapte problemer, sier Støre. Samtidig 
presenteres det som årets gladnyhet at Oljefondet har hatt sitt beste år noensinne i 2009. Skal 
Norge fortsette å tjene gode penger på banker og finansinstitusjoner som utnytter politikernes 
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uansvarlighet, eller registrerer seg i skatteparadiser for å unngå reguleringene som faktisk finnes?  
 
På samme måte som Oljefondet har investert i de islandske bankenes kasinospill, diskuteres det 
nå om Oljefondet har et medansvar for den økonomiske kollapsen i Hellas, med sine investeringer i 
lyssky banker. FrP har sendt brev til finansminister Sigbjørn Johnsen, hvor de spør om hvorvidt 
Oljefondet er investert i banker og hedgefond som har vært med å spekulere mot Hellas, og 
dermed forverret den økonomiske krisen i landet. I så fall, mener FrP, kan ikke bare finansminister 
Sigbjørn Johnsen, som er ansvarlig for Oljefondet, men også utenriksminister Jonas Gahr Støre få 
et forklaringsproblem overfor Hellas. Statsministeren George Papandreou raser nå mot spekulanter 
han mener har tjent grovt på å forverre den økonomiske krisen i landet, og han har vært på 
rundreise til Europa og USA for å få støtte til et politisk forbud mot investeringer i internasjonale 
hedgefond og banker som spekulerer mot Hellas.  
 
Norge investerer tungt i banker som er enda mer lyssky enn de islandske storbankene. Likevel toer 
vår regjering sine hender og nikker med når bankene vi investerer i får kritikk for sitt kasinospill. 
Hva ville en 2.300 siders kritisk rapport om virksomheten til LNR CDO LTD og alle de andre lyssky 
bankene Oljefondet investerer i vist oss?  

Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 16.04.2010 

6. Sommer, sol og Attac 

Attacs sommersamling arrangeres på Malmøya utenfor Larvik fra 29. juli til 1. august. Meld 
deg på nå, og spar penger!  

Bli med på noen lærerike og herlige dager ved kysten!  
 
Vi gjentar fjorårets suksess og leier hytter med beliggenhet på 
Malmøya utenfor Larvik.  

 
Vi lover god politisk skolering, kreative aksjonsverksteder, 
medietrening,  grilling og kos også i år. Programmet er under utvikling og vi ønsker oss innspill fra 
Attacs medlemmer. Sett av tid nå, vi lover at du vil få en spennende, sosial og hyggelig opplevelse.  

 
For påmelding, informasjon, eller innspill, ta kontakt med Attac-kontoret ved å sende en e-post til 
sommer(at)attac.no – eller ring på telefon: 22989304.  

Deltakeravgiften er 450 kroner for pensjonister/ studenter og arbeidsledige ved påmelding før 15. 
juni. For ordinære arbeidstakere er prisen 1000 kroner. Etter denne 
datoen er prisen henholdsvis 600 og 1200 kroner. Transport 
kommer i tillegg, men Attac vil sette opp en egen buss med rimelige 
priser.   
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7. Attac Larvik har blitt Attac Vestfold 

Det unge lokallaget som startet opp etter Attacs sommersamling i 2009, har vokst og blitt til Attac 
Vestfold.  

Lokallaget består av omkring 15 aktive medlemmer, og Attacere i Vestfoldsområdet kan tilslutte 
seg lokallaget ved å sende en e- post til attac(at)attac.no. Lokallaget har så langt blant annet 
arrangert møte om Coca Colas virksomhet i India, filmvisning og klart å få til samarbeid med både 
Sosialistisk Ungdom og LO i Larvik. Attac Vestfold arrangerer blant annet Proletarparty på 1. mai. 
Les mer i kalenderen.   
 

8. Materiell fra Attac 
 
Fra marked til demokratisk styring er tittelen på Attacs 
artikkelsamling fra 2009.  
 

Attacs artikkelsamling utgitt i mars 2010 består av et utvalg artikler 
omdagsaktuelle temaer, skrevet av Attac - aktivister i året som har gått. Vi håper 
at samlingen kan være til nytte for de som ønsker seg en enkel innføring i Attacs 
hovedsaker, og at den kan inspirere til fortsatt kamp for demokratisering av 
økonomien, lokalt, i Norge og i resten av verden. Artikkelsamlingen er delt inn i 
fire hovedkapitler: Demokratisk kontroll over finansmarkedene, Etisk forvaltning 
av oljefondet og klimakrisa, Skatteparadis og Markedsmakt og motmakt. 
 
Pris 50 kr + porto 
http://www.attac.no/organisasjon/webshop/boker 
 

Første nummer av Utveier for 2010 kan bestilles gratis ved å ta kontakt med Siri Blaser på 
kontoret: siri(at)attac.no eller på telefon:22 98 93 04.  
 

9. Kalender 

Hvordan kan folket bestemme? [Oslo]  
Tid: 29.april kl. 19.00 
Sted: Litteraturhuset. Wergelandsveien 29, Oslo  

Er deltakende demokrati, arbeiderstyrte bedrifter og styrking av offentlig sektor en strategi for at 
arbeiderklassen kan utfordre kapitalen i dag? Tidsskriftet Rødt! inviterer til debatt og lansering av 1. 
mainummeret.  
 
Panel: 
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- Jørn Magdahl, Rødt  
- Ingerid Straume, nestlederleder i Attac  
- Anne Grethe Krogh, Fagforbundet 
- Ingvar Skjerve, forfatter av boka Deltakerne og medlem i SV  
 
Avstanden mellom politikere og vanlige folk blir større. Høyrepartier øker i arbeiderklassen. Kan 
folket bestemme selv? Hvordan? Hvilke begrensninger fins under kapitalismen? Offentlig sektor 
kunne være en spydspiss i å eksperimentere og utvikle demokrati på arbeidsplassen. I stedet ser vi 
at den rødgrønne regjeringa velger å videreføre og videreutvikle styringsprinsipper som er skapt for 
private virksomheter og deres mål om profitt. 
 
- Kan mer makt til arbeidsfolk i offentlig sektor møte høyresidas forsøk på markedsstyring? 
-Er deltakende demokrati et skritt i retning av et samfunn hvor arbeidsfolk bestemmer? 
-Kan folk eie sine egne arbeidsplasser?  

Sommersamling 
Tid: 29.juli til 1. august 
Sted: Malmøya utenfor Larvik 

Bli med på Attacs sommersamling! Vi lover god politisk 
skolering, kreative aksjonsverksteder, medietrening, grilling og 
kos også i år. Programmet er under utvikling og vi ønsker oss 
innspill fra Attacs medlemmer.  
 
 

  
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@attac.no 
 


