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1. Attac rapporterer direkte fra G20 i Pittsburgh
Leder i Attac, Emilie Ekeberg og Utveier- redaktør, Terje Karlsen er i Pittsburgh og blogger
både direkte på nettsidene våre: http://www.attac.no/meninger/g20 , på Twitter:
@EmilieEkeberg, @terjekarlsen eller @AttacNorge. Vi oppdaterer også på Facebook, legg
Attac Norge til som venn.

2. Krisen er ikke over
I ettermiddag samlet et hundretalls mennesker seg i en varm og tett
Monumental Baptist Church på The Hill i Pittsburgh for å høre
Joseph Stiglitz snakke om finanskrisen.
The Hill er en bydel med høy arbeidsløshet, nesten utelukkende
bebodd av afroamerikanere. Med sine nedslitte lave murhus står
The Hill i skarp kontrast til de glattpolerte skyskraperne i
downtown-området, kort vei unna.
I dag snakket nobelprisvinner i økonomi, Joseph Stiglitz i
baptistkirken, sammen med blant annet Leo Gerard, internasjonal
president for fagforeningen United Steel Workers. En ting
var alle på dette folkemøtet enige om:
Dette er først og fremst en krise for de som har mistet
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jobbene sine på grunn av en finanskrise de ikke har noen skyld i. Og krisen er slett ikke
over. Les mer her:
http://www.attac.no/meninger/g20/krisen_er_ikke_over

3. G20 undergraver FN
I dag torsdag åpner G20. Statslederne på besøk i Pittsburgh kommer direkte fra FNs
generalforsamling i New York. G20-landene tar
snarveien forbi FNs 192 medlemsland og ser til
Pittsburgh for resultater.
– G20 mangler legitimitet, sa Bhumika Muchhala fra
Third World Network på lanseringen av Social Watch'
årlige rapport.
– Det er liten transparens i G20, og det finnes ingen
måte å stille krav overfor G20 på. FN er G192, men
FN har blitt satt på sidelinjen av Det internasjonale
pengefondet IMF og Verdensbanken, argumenterte hun på pressekonferansen som Social Watch
arrangerte sammen med Third World Network i Pittsburgh i dag.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre bidrar til FNs svakhet ved å lansere ønsket om en felles nordisk
plass i G20. Hans argument er at de nordiske landene til sammen utgjør verdens åttende største
økonomi.
Det er for Støre altså ikke slik at demokrati og folketall avgjør, det er størrelsen på lommeboka som
skal fortelle om du har krav på stemmerett ved G20.
Les mer her: http://www.attac.no/meninger/g20

4. Se bilder fra G20
Se bilder fra leder i Attac, Emilie Ekeberg og Utveier- redaktør, Terje Karlsens, første møte
med aktivistene i Pittsburgh:
http://www.attac.no/meninger/g20/bilder-onsdag
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