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1. 10.000 demonstrerte i Pittsburgh 

Attac Norge deltok i demonstrasjonen mot G20-møtet. 
Arrangørene var veldig fornøyde med at så mange kom til 
markeringen. 

Fredag ettermiddag lokal tid, demonstrerte 10.000 mennesker 
mot G20 i Pittsburgh. Attac Norge deltok også i demonstrasjonen, 
som forløp fredelig. Ifølge arrangørene er dette den største 
demonstrasjonen i byen siden Vietnam-krigen. Markeringen 
startet i solskinnet ved Cathedral of Learning, på universitetesområdet i bydelen Oakland.  
 

 - G20 er en illegitim selvutnevnt verdensregjering for økonomiske spørsmål. De 
undergraver FN, og verdens fattige holdes utenfor beslutningene. 
 
Dette sier leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg, som demonstrerte mot G20 i 
Pittsburgh sammen med seks andre fra Attac internasjonalt. En fargerik 
samling av freds- og solidaritetsorganisasjoner, fagforeninger, 
anarkistgrupper og arbeidsløse beveget seg gjennom sentrum av 
Pittsburgh. Ved Pittsburghs City County Building gjorde toget et opphold for 
appeller fra ulike fagforeninger, sosiale bevegelser og 
solidaritetsorganisasjoner.  
 
Deretter toget marsjen videre gjennom downtown og endte opp i East Park 
på den andre siden av Allegheny-elven - rett ovenfor David Lawrence 
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Convention Center, hvor G20-lederne la frem resultatene av sitt møte. 

 - G20-lederne varsler reguleringer som er helt utilstrekkelige for å gjøre noe med problemets 
kjerne, nemlig den oppblåste finanssektoren som er skapt som følge av tiår med deregulering og 
liberalisering, sier Ekeberg.  

- De gjør ikke noe for å hjelpe de millionene av menneskene som har mistet jobbene sine i 
finanskrisen, men setter inn alle krefter på å få systemet tilbake på skinner igjen, fastslår Emilie 
Ekeberg. 

 
- De er enige om å fortsette å putte penger i et finansmarked som allerede har mottatt 
stimulipakker til en verdi av 50.000 milliarder kroner, samtidig som de fattigste sitter igjen med 
regningen for finanskrisen.  

Les mer fra G20 toppmøtet her: 

http://www.attac.no/meninger/g20 

 

Se også video fra G20: http://www.attac.no/meninger/g20/video 

2. Respekter Irlands nei! 

I 2005 stemte folkene i Nederland og Frankrike nei til forslaget til EU-grunnlov. Kort tid etter 
kom det et nytt revidert forslag fra EU, Lisboa-traktaten, med nytt navn og noen mindre 
endringer. Dette forslaget gikk ikke til nye folkeavstemninger i noe EU-land bortsett fra i 
Irland. I Irland stemte folket nei i 2008.  

Medlemmer av Attac i Frankrike og andre steder, som jobbet aktivt mot EU-
grunnloven i 2005, hadde reist til Irland for å delta i nei- kampanjen. Kampanjen 
”Irske venner, stem nei for oss!” ble satt i gang av Attac Østerrike som også var 
fratatt retten til å stemme selv. Kampanjen fikk oppslutning i flere europeiske land 
og ble kronet med seier. Eller?  

Fredag 2. oktober må irene igjen tilbake til valgurnene. Irene skal stemme over traktaten på ny. For 
at Lisboa-traktaten skal gjøres gjeldende, må alle EU medlemsland akseptere den. Det eneste 
landet som har hatt folkeavstemning om traktaten stemte nei, og nå skal det stemmes på nytt. 
Fredagens valg i Irland blir et spennende valg, vil et eventuelt nytt nei respekteres og Lisboa-
traktaten bli lagt død?  

Attac vil fortsette kampen for demokrati, og et sosialt og fredelig Europa.  

Av:Frøydis Olaussen, organisasjonssekretær Attac Norge  
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Se det Europeiske Attac nettverkets kampanjeside: http://www.no-means-no.eu/ 

3.Coca- Colas fremferd i India 
 

Amit Srivastava, koordinator for India Resorce center, kommer til Norge 5. – 12. oktober. 
Han skal delta på flere møter i Larvik, Oslo, Trondheim og Ås. Srivastava har vært i Norge 
flere ganger før for å holde foredrag om Coca Cola sin forurensende framferd i India.  
 
Grunnvannsbeholdningen rundt Coca- Cola sine brusfabrikker i India har minsket dramatisk etter at 
fabrikkene startet opp. Også tester av vannet i området viser at svært mye 
giftstoffer blir sluppet ut i naturen fra fabrikkene.  
 
Srivastava vil holde foredrag om Coca-Cola i India, men også si noe om 
hvordan vi her i Norge kan prøve å påvirke selskapet. På flere -
universiteter og høgskoler i Norge har studentene gjort vedtak om at Coca 
Cola må rydde opp før de reforhandler avtalen med brusgiganten. Coca -
Cola er den største drikkevareleverandøren til universiteter og høgskoler. 
 
Følg med på Attac sin hjemmeside for å se hvor og når det blir møter. 
Les mer om Attac sitt arbeid med Coca Cola her: 
http://www.attac.no/meninger/1123750384/1194601572 
 
Srivastava vil også delta på Blå Oktober. Les mer om arrangementet Blå Oktober på deres 
nettside: http://blaoktober.no/  
 
 

4. Kapitalflukt og skatteparadis  
 

Tid: mandag 26. oktober kl 1700 
Sted: Litteraturhuset i Oslo 
 
Kapitalfluktutvalget har kommet med utredningen “skatteparadis og utvikling” om hvordan 
kapitalflukt tapper fattige land. Utvalget har også kommet med forslag til tiltak. 
Seminaret vil presentere utvalgets arbeid og anbefalinger og belyse spørsmål som bl.a.:  
 

• Kapitalflukt fra utviklingsland til skatteparadis 
• Norfunds rolle  

• Internasjonale tiltak  
• Utvalgets forslag 

 
Innleder vil være Førsteadvokat i Økokrim Morten Eriksen og medlem av 
kapitalfluktutvalget. 
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5. 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 
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 
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”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  
 

 
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 
 


