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1. Fortsatt mulig å slenge seg på Attacs 
sommersamling!! 

Det er fortsatt mulig å slenge seg på til Attacs sommersamling 6. til 9.august. Ta kontakt så 
raskt som mulig!  
 
Gerd Liv Valla har takket ja til Attacs invitasjon til sommersamlingen og vil blant annet snakke om 
den rød- grønne regjeringens løfter og løftebrudd, og også gi oss tips til hvordan jobbe politisk opp 
mot regjeringen og styrke samarbeidet med fagbevegelsen framover. Blant andre gjester kan vi 
nevne at vi får besøk fra Attac Tyskland som vil dele sin suksess med deres arbeid med finanskrisa 
og gi oss ideer til nye strategier og aktiviteter i arbeidet framover. Den dyktige journalisten Linn 
Stalsberg skal hjelpe oss til å forhåpentligvis bli bedre skribenter og styrke mediearbeidet i 
organisasjonen. Vi kan dessuten love aksjonsverksteder (trommekurs!), herlige toner fra Elin Van 
der Eynden, forhåpentligvis sol i følge værmeldingen, grilling og bading og mye mer! Se fullt 
program her:  
http://www.attac.no/omattac/nyheter/sommersamling 
 
Påmelding kan skje til attac(at)attac.no, eller pr telefon 
til 22989304. Ordinær pris er 1000 kroner og 600 kroner 
for studenter, pensjonister og arbeidsledige. Attac setter 
opp egen buss fra Oslo til 300 kroner tur- retur, dette 
inkluderer også båttransport ut til øya.  
 
For mer informasjon om Malmøya:  
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http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden/hytteinfo?displaypage=TRUE&element_id=20225
&p_hy_id=211 

2. Valgdebatt 17.august 

Attac inviterer til partidebatt om skatteparadis, åpenhet og finanskrise. 

Sted: Litteraturhuset i Oslo  
 
Tid: Mandag 17. august kl 17.00-19.00  

Den globale økonomiske krisen vi befinner oss i krever nye og 
positive tiltak for demokratisk regulering av finansmarkedene. 
Attac stiller partiene spørsmål i forkant av høstens valg. Disse 
dreier seg om oljefondet og skatteparadis, åpenhet i multinasjonale selskaper og skatt på finans- 
og valutatransaksjoner. 

Bekrefta partier i panelet (for oppdateringer se www.attac.no): 
Kristelig Folkeparti - Anders Løland 
Sosialistisk Venstreparti - Heikki Holmås 

3. Ingen skam å snu 

Norge og EFTA signerte i fjor frihandelsavtale med Colombia. Peru står for tur. 
Fagbevegelse, grasrot- og miljøorganisasjoner i Peru, Colombia og Norge krever stans i 
forhandlingene. 

 «Jeg tror ikke vi er tjent med en situasjon hvor EFTA starter opp forhandlinger om 
frihandelsavtaler med land etter land, for så å risikere at disse viktige spørsmålene først debatteres 
i ratifikasjonsprosessen».  

Dette uttalte leder for Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene, arbeiderpartiets 
Svein Roald Hansen, da årsmeldingen for Stortingets EFTA-arbeid ble debattert i mai.  

EFTA avholdt i slutten av juni sitt halvårlige ministermøte. Denne gangen på Hamar. En 
frihandelsavtale ble undertegnet med Samarbeidsrådet i Den persiske gulf - GCC som blant annet 
består av svært undertrykkende regimer. Den har ikke blitt diskutert offentlig eller i noe parlament 
på forhånd.  

Norge og EFTA signerte i fjor frihandelsavtale med Colombia - et av de farligste landene i verden å 
være fagorganisert i. Også studenter, småbønder, urfolk og miljøvernere som kjemper for sin sak 
opplever trusler, drap og forsvinninger. De hevder at frihandelsavtaler vil forverre deres kår.  

Peru står for tur. For to uker siden ble minst 30 urfolk drept 
og hundretalls skadet etter sammenstøt med militære 
styrker i Peru. En samling av urfolksorganisasjoner 
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demonstrerte mot en rekke dekret som åpner for etablering av oljeutvinning og gruveindustri i 
regnskogen i Amazonas. Etablering av slik utvinningsindustri vil medføre nedhogging av regnskog 
og forringing av urfolksgruppenes miljø. Dekretene ble utarbeidet for å muliggjøre 
frihandelsavtalene peruanske myndigheter har framforhandlet. Norge og EFTA er en av 
forhandlingspartene.  

Over hele verden krever fagorganiserte, matprodusenter, og miljø- og urfolksorganisasjoner stans i 
forhandlinger om frihandelsavtaler mellom industriland og utviklingsland. De krever uavhengig 
utredning av konsekvenser for miljø og politiske og økonomiske rettigheter for innbyggerne, og 
offentlige høringer. Ingen av disse avtalene er gjenstand for slike høringer eller utredninger. De 
leveres ferdig forhandlet og ferdig undertegnet til ratifisering i parlamenter som ikke vet hva de 
undertegner.  

Men dette kan være i ferd med å endre seg. Colombia kan være vendepunktet, Peru seiler opp til å 
forsterke kravene og muligheten til å få til en endring. Norge kan velge å være i forkant.  

USA har nemlig forhandlet frem en tilsvarende frihandelsavtale med Colombia, men selv med 
omfattende rettighetsklausuler, har Kongressen i USA lagt avtalen på is på grunn av den pågående 
volden, manglende straffeforfølgelse, og at regjeringen i Colombia ikke har sikret arbeidertakeres 
rettigheter i samsvar med ILO-standarder eller vist tegn på framgang i 
menneskerettighetssituasjonen.  

I det sveitsiske parlament har frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia gått gjennom den første 
av to behandlinger. Mer enn 1/3 av parlamentsmedlemmene stemte mot avtalen. I Canada har 
parlamentet på nytt utsatt ratifisering av avtalen med Colombia. I Norge har Handels- og 
næringsdepartementet utsatt sin delegasjonsreise til Colombia på ubestemt tid. Ifølge den 
sveitsiske handelsministeren begrunner den norske regjeringen 
utsettelsen med at de ikke ønsker saken opp i valgkampen.  

Det er helt rett som Svein Roald Hansen sa i Stortinget: «EFTA 
undertegnet i fjor høst en ferdigbehandlet frihandelsavtale med 
Colombia. I ettertid er det reist en debatt om vi bør inngå 
frihandelsavtale med dette landet på grunn av myndighetenes 
holdning til fagbevegelsen og menneskerettigheter mer generelt. Det er en høyst relevant debatt. 
Men det er en debatt som vi burde ta på generelt grunnlag, som en føring for hvilke land EFTA skal 
søke å inngå frihandelsavtaler med. Det er uheldig å gjennomføre forhandlingene og så ta 
debatten i forbindelse med ratifiseringen.»  

Vi kan fortsette å sitere regjering og regjeringspartiene. For i den rødgrønne regjeringserklæringen 
Soria Moria står det at «Det er en utfordring for folkestyret at en rekke spørsmål av nasjonal 
betydning blir avgjort gjennom internasjonale forhandlinger hvor det er lite innsyn underveis, og 
hvor de folkevalgte kun blir forelagt muligheter til i etterkant å si ja eller nei til en framforhandlet 
avtale.» Derfor lover regjeringen oss at den vil:  
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- trekke Stortinget sterkere inn i prosessen under utarbeidelsen av viktige posisjonspapirer i forkant 
av forhandlinger med andre stater og internasjonale organisasjoner.  

- sikre at viktige prinsipper i tilknytning til slike forhandlinger tas opp til drøfting i folkevalgte organer 
før forhandlinger fullføres.  

- styrke utredningsprosessen knyttet til internasjonale traktater før disse blir folkerettsligbindende 
for Norge.  

20 norske organisasjoner og nå også LO-kongressen, krever høring på avtalen med Colombia. 
Den Europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) har vedtatt å avvise frihandelsavtaler med 
Colombia som ikke har sosiale klausuler og ikke har full støtte av fagbevegelsen i Colombia. Også 
den Europeiske metallarbeiderføderasjon (EMF) har gjort liknende vedtak.  

Men den virkelige verden ser ikke ut til å ha påvirket ministre og parlamentarikere på Hamar. 
Spørsmål om høring og konsekvensutgreining hadde ikke synlig plass på agendaen.  

Derfor oppfordres regjeringen og Stortingets EFTA-parlamentarikerkomité å ta en time-out, Norge 
bør sende Colombia-avtalen på høring og utrede avtalens mulige konsekvenser for miljø og 
sosiale, politiske og økonomiske rettigheter. Situasjonen i Peru tilsier at det også bør gjøres på 
samme måte med den avtalen. Høringsbrevet bør oversettes til spansk og berørte organisasjoner 
bør få uttale seg. Vi har en unik sjanse til å styrke demokratiet, ikke bare i Norge, men også i de 
utviklingslandene som det for tiden forhandles med.  

Vi utfordrer regjeringen til å ta grep om demokratiet: Det er ingen skam å snu!  

Attac, Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, For 
Velferdsstaten, Spire, Changemaker, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Senterungdommen, 
Sosialistisk Ungdom, Handelskampanjen, SAIH, Latin-Amerikagruppene i Norge og Norsk 
Folkehjelp.  

Oppropet sto på trykk i Nationen 24.06.2009 

4. Attac- nettverksmøte i Paris i september! 
Bli med på nettverksmøte for Attac- aktivister i Paris fra 18. til 20. 
september!  
 
Attac arrangerer nettverksmøte for attac- aktivister på 
Nanterre universitetet like ved Paris. Programmet er nå 
klart og aktivistene kan glede seg til tre spennende 
dager!  
 
Sentrale tema for nettverksmøtet vil være hvordan 
mobilisere og aksjonere i forhold til den pågående 
finanskrisa: Forandrer den nåværende krisa Attacs 
standpunkter, ideer og handling? Hvordan kan man 
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samarbeide tettere med andre allierte? Det blir også en rekke workshops for å planlegge fremtidige 
felles initiativ som felles kampanjer og aktiviteter. For fullstendig program se: 
http://www.attac.org/en/eam  
 
Det er en deltakeravgift på 30 euro – denne inkluderer lunsj fredag og lørdag, festmiddag og 
konsert på lørdag, og et bidrag til solidaritetsfond for reisestøtte. Det er mange muligheter for 
rimelig overnatting – se websidene. Om mange nok er interessert vil vi se på muligheten for 
fellesreise. Reisa med Norwegian koster (ned torsdag kveld og retur søndag kveld) ca 1700 kr. Det 
er sannsynlig at det blir muligheter for å søke støtte til reisen. Ta kontakt med kontoret for 
informasjon.  
For påmelding må du opprette egen brukerkonto på de nye web-sidene til Attac Det gjør du her: 
http://www.attac.org/user Deretter kan du melde deg på her: http://www.attac.org/eam/registration  
 
For spørsmål ta kontakt med kontoret på 22989304  
eller Petter på phand(at)broadpark.no. 
 
 

5. Aktivitetskalender september 
Latin-Amerikas alternativer til Verdensbanken og IMF [Oslo] 
Sted: Litteraturhuset i Oslo 
Tid: Mandag 21. september kl 1700-1900  

Norge låner ut penger til IMF uten å stille betingelser. Alternativer til IMF som Banco del sur finnes, hvordan kan 
Norge støtte opp om slike initiativ. For å diskutere dette har vi invitert Ecoadors tidligere finansminister Pedro 
Paez Peres som også er medlem av Stiglitz kommisjonen. 

Arrangør Attac og LAG 

 

6. Butikk Attac 
 
”Solidarisk forvaltning av oljefondet. Perspektiver fra Sør”. Les den nettbaserte rapporten 
på www.attac.no. Du kan også bestille flyere  for å spre informasjon om nettrapporten i ditt 
nærområde.   
 
 
”Fritt Fall”, Denne boka gir skarpe analyser som forklarer den økonomiske 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. Pris kr. 199 
 
”Dårlig medisin”, er Attacs ferske bokutgivelse om sykehusreformen.  
Helsevesenet og hele vårt offentlige velferdssystem bygges ned – uten at det 
har vært tydelig. Uten at det har vært gjenstand for demokratisk debatt. Uten at 
premissene har vært klarlagt. I stedet er vi i ferd med å få noe annet, uten at 
folk flest reagerer så mye på det, fordi det ikke er synlig nok at vi er i ferd med 
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å få et styringssystem som beregner profitt av det som vi her i landet har vært vant til å se på som 
universelle rettigheter. 
Pris 70kr 
 
Boka ”Økonomisk Apartheid”. Dette er Attacs bok om hvordan noen stadig blir fattigere og andre 
rikere og rikere. Stadig hører vi at globaliseringen har dratt utviklingsland ut av fattigdommen, er 
det riktig? Denne boken viser en annen sannhet. Den globale uretten består. Forstår vi hvorfor? 
Strømmer verdiene fortsatt vekk fra menneskene som trenger dem mest? Hvilke mekanismer 
skaper – mot vår vilje – et globalt, økonomisk apartheid?  
 
Denne boken gir deg 
•fakta om nyliberalismen 
•forståelige forklaringer 
•fortellingen om Attac.  
 
“Dagens prosjekter – som FNs Tusenårsmål – legger mer vekt på å behandle symptomene på 
fattigdom enn å angripe årsakene”  
Fra Erik S. Reinerts bidrag i denne boken 
Pris 100kr 
 

 
”Motmakt i krisetid”, Dette er en samling av artikler skrevet av Attacere i løpet av 
2008. Artiklene tar for seg: Demokratisk kontroll over finansmarkedene, 
oljeformueforvaltning, Retten til medisin, Handel og investeringer og markedsmakt 
og motmakt.  
Pris 20kr 
 
”Klima for ny oljepolitikk”, er Attacs artikkelsamling om Norges rolle som oljeprodusent, 
klimaforkjemper og fokus på rettferdig utviklingspolitikk.  
Norge - verdensmester i oljeproduksjon, europamester i klimatiltak og 
foregangsland på rettferdig utviklingspolitikk. Er det mulig å spille disse rollene 
samtidig, eller er rollen som oljeprodusent uforenelig med å være foregangsland 
på klima- og utviklingspolitikk? Snakker Norge med flere tunger? Er plasseringer 
i aksjer og rentefond den beste måten å forvalte norsk oljeformue?  
 
Det er disse problemstillingene Attac Norge ønsker å sette lys på med denne artikkelsamlingen. 
Pris 50kr 
   
Du kan bestille bøkene her: http://www.attac.no/organisasjon/webshop 

 

 

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


