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KlimaOppmøte – motmøte til 
klimatoppmøtet 
7. desember samler en bred vifte av sivilsamfunnsorganisasjoner seg i 
Oslo til KlimaOppmøte, som et alternativ og et supplement til 
klimatoppmøtet i Cancun samtidig. Attac deltar aktivt, og setter fokus 
på global klimarettferdighet. Thomas Nygreen, nestleder i Attac, deltar 
på ettermiddagsmøtet om klimarettferdighet.  
- De fattige landene er de som kommer til å bli hardest rammet av 

klimaendringene, samtidig som de er de som har minst skyld i dem. Dette forsterker den 
globale urettferdigheten som allerede allerede eksisterer mellom rike og fattige land. Vi 
kommer ikke til å klare å stå sammen globalt for å hindre klimaendringer hvis vi ikke 
samtidig tar tak i den globale urettferdigheten, sier han.  

 
 
 

Møte om finansskatt for Stortingspolitikere 

Økonomen Peter Wahl, som er en av Europas fremste eksperter på finansskatt, kommer 13. 
desember og snakker med norske stortingspolitikere om finansskatt. Attac arrangerer møtet, 
og Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen vil også snakke på møtet. Fem partier har så langt 
meldt at de kommer til å sende representanter for å lære mer om finansskatt. Attacere som vil 



lære mer om finansskatt fra Peter Wahl kan gjerne komme på frokostmøtet i forkant, kl 0900 
på Solidaritetshuset (meld deg på til attac@attac.no)  

 

- Fortsett sånn, Sigbjørn 

Attac møtte Sigbjørn Johnsen med ballonger i forkant av de nordiske finansministernes 
rådsmøte mandag.  

- Norge er nå et foregangsland for finansskatt internasjonalt, og Attac gratulerer Sigbjørn 
Johnsen og resten av regjeringen med det gode arbeidet. Vi håper de nordiske 
finansministerne følger oppfordringen fra Nordisk Råd, sier Attac-leder Benedikte Pryneid 
Hansen.  

 

Fagrådet ser på norsk økonomi 

Attacs fagråd har lenge ligget inaktivt, men har nå kommet i gang for fullt. Onsdag 24. 
november samlet 15 svært så faglig tunge Attacere seg for å diskutere ”Kapitalisme på norsk”.  

 

Kom på landsmøtet fra ditt lokallag 

Siste helga i februar blir det landsmøte i Attac. Alle lokallag kan sende representanter til 
møtet. Hvis det ikke finnes et lokallag i ditt område så ta kontakt med Attac sentralt, kanskje 
det finnes mulighet for å starte ett. Alle lokallag som er konstituert og godkjent av 
arbeidsutvalget før landsmøtet kan sende representanter.  

Aktiviteter i Attac: Hva skjer? 

 6. desember, Kongsberg og Oslo: Demonstrasjon for lokalsykehusene 
 7. desember, Oslo: KlimaOppmøte  
 13. desember, Stortinget: Møte om finansskatt for Stortingspolitikere  
 6. – 11. februar 2011, Dakar, Senegal: Verdens sosiale forum 
 26. – 27. februar 2011, Oslo: Landsmøte i Attac Norge 

Mangler ditt Attac-arrangement i kalenderen. Si ifra til medlem@attac.no så kommer det på 
nettsida, på Attacs Facebook-side, blir spredd via Twitter og i neste nyhetsbrev.  

HUSK: 

Vervekonkurranse ut 2010:  
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Dakar februar 2010! Nå med halv pris på vervinger ut året Du kan fortsatt vinne en tur til 
World Social Forum i februar. Som et ekstra påskudd så er det halv pris for nye medlemmer 
ut året, så vervingen burde gå ganske lett. Se mer på www.attac.no/verving  

Fortsatt ikke betalt kontingenten? 

Det er mange som lot giroen med medlemskontingenten bli liggende i en bunke på 
skrivebordet eller kjøkkenbenken, og derfor glemte å betale medlemskontingenten i år. Er du 
en av dem? Du kan løse det raskt. Du kan betale medlemskontingenten med en gang her: 
deltager.no/kontingent2010 eller du kan tegne AvtaleGiro så du ikke glemmer det igjen. Vil 
du betale på vanlig måte, så si ifra så sender vi deg en ny giro.  

 

 

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


