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1. Solidarisk forvaltning av oljefondet
Se Attac sin nye og nettbaserte rapport ”Solidarisk forvaltning av Oljefondet. Perspektiver
fra Sør”, Attac Norge har invitert representanter fra samarbeidsorganisasjoner i Sør til å gi
oss sine perspektiver på hvordan oljefondet bør forvaltes.
Blant forfatterne er Lucile Daumas, leder for Attac Marokkos
internasjonale samarbeid, Amit Srivastava, leder for India Resource
Center, Jane Nalunga fra den afrikanske organisasjonen Southern
and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute
(Seatini), i Uganda, og Yash Tandon er tidligere direktør for South
Centre, en internasjonal mellomstatlig tenketank for utviklingsland.
Ta en titt på den nye og nettbaserte rapporten på Attacs nettsider:
www.attac.no/oljerapport/websider
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2. Sommersamling ved kysten 13. – 16. august!!
Sett av dagene fra 13.- 16. august til Attacs sommersamling i idylliske Melsomvik!
Attac Norge arrangerer i år en nasjonal sommersamling i det lille
tettstedet Melsomvik, mellom Tønsberg og Sandefjord. Vi leier et
kurssenter med beliggenhet rett ved havet og tre minutter gange
til stranda. Sommersamling ved kysten er en fantastisk fin måte å
avslutte sommeren på, og en strålende start på en ny høst med
politisk aktivisme og nye muligheter Det er desuten en mulighet til
å styrke båndene og samarbeidet mellom lokallagene, og også en kjempefin
mulighet til å bli bedre kjent i hyggelige omgivelser. Programmet er under
utvikling, og vi ønsker oss innspill fra Attacs medlemmer. Vi lover spennende
politisk skolering, medietrening, kreative aksjonsverksteder, hyggelige folk og
samvær, og trommekurs!! Pris vil annonseres på våre
nettsider, og i neste nummer av Utveier som kommer
snart. Meld gjerne tilbake om interesse til
attac(at)attac.no
For mer informasjon om kurssenteret:
http://www.seniorutvikling.no/fasiliteter

3. G20 blåser liv i gamle glør
G20-lederne har brukt toppmøtet i London til å blåse liv i den utdaterte nyliberale politikken
og dens institusjoner. Mer av samme medisin, var den beste løsningen G20-lederne klarte å
komme opp med, skriver Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.
Den store vinneren etter toppmøtet ble IMF. I fjor var IMF teknisk konkurs. Det internasjonale
pengefondet måtte selge ut deler av gullbeholdningen sin, i tillegg til å si opp flere av sine egne
ansatte. På G20-toppmøtet kom redningen for IMF. Fondet skal
tilføres 500 milliarder dollar, for å løse finanskrisen. Dermed løses
også IMFs egen finanskrise.
Grunnen til at IMF har havnet i et økonomisk uføre, skyldes i høy
grad at fondet har blitt voldsomt upopulært blant mange
mennesker i mange land. Gjennom flere tiår har IMF stilt strenge
krav til land som har måttet ta opp lån for å klare seg gjennom
økonomiske kriser. Kravene har stort sett gått på å gjennomføre nyliberale reformer av sine lands
økonomier. Privatisering av offentlige velferdsordninger og liberalisering, også på
finansmarkedene, har vært oppskriften.
Kommentaren ble publisert på E24 3.april 2009.Les hele saken her:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/1239695877
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4. Ved et veiskille
Den fremtidige forvaltningen av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, LoVe, fremstår
som det viktigste spørsmålet på lang tid, skriver Petter Ytterstad, leder i Attac Harstad.
Med offentliggjøringen av ny Nasjonal Transportplan, har vi flere ting å glede oss over. La meg
likevel hevde at det største veivalget i nord, Veivalget med stor V, ligger foran oss.
Før vi går inn den lokale debatten, der arbeid settes opp mot miljø, olje kommer i konflikt med fisk
og Nord/Sør-konflikten truer med å blusse opp på ny, kan vi vær-så- snill enes om konteksten?
Kan vi være enige om at verden opplever både en klimakrise og en finanskrise?
Det er interessant at G20-landenes hovedstrategi i møte med den internasjonale finanskrisa er å
reetablere det systemet som førte til krisa i utgangspunktet. Ennå klamrer statsledere seg til
liberalisering, deregulering og et ensidig fokus på finansdelen av økonomien.
I møte med klimakrisen, som har rammet verden allerede i form av
flom, tørke og ekstremvær, har Europa satt ambisiøse klimamål,
men tiltakene hittil har begrenset seg til kjøp og salg av kvoter,
overgang til biodiesel og marginal satsning på alternativ
energiproduksjon. Ingen ledende politikere tør ta til orde for
redusert forbruk eller tone ned kravet om økonomisk vekst.
Oljenasjonen Norge har uten tvil bidratt til verdens finansielle gjeld.
Med investeringene via Oljefondet har Norge direkte medvirket til
finanskrisa, ikke minst ved kjøp av komplekse verdipapirer med høy risiko (såkalte kredittderivater).
Denne kasinogamblingen og andre former for aksjespekulasjon ga nasjonalformuen i første
omgang historisk vekst, men i dag er all fortjeneste siden 1998, ca. 1043 milliarder kroner, borte.
Det er heller ingen hemmelighet at Norges oljeeventyr har bidratt til verdens økologiske gjeld.
Ingen teorier om planetens naturlige temperatursykluser har kunnet forklare ”spretthoppet”; der
oljealderens markante økning i CO2-utslipp faller tydelig sammen med planetens markante økning
i gjennomsnittstemperatur, med de alvorlige konsekvenser det har hatt for havnivå, ekstremværsfrekvens og endrede nedbørsmønster.
Det er med denne doble konteksten at Norge og Nord-Norge skal treffe sitt historiske valg. De
politiske frontene er i ferd med å tilspisse seg.
Kommentaren sto på trykk i Harstad Tidende 14.04.2009
Les hele saken her:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/1239786452
3
Nr. 4/2009 – 30. april 2009
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. Ett skritt frem, et syvmilssteg tilbake
Hvem er skatteparadis? De fleste ser til OECD for å finne ut av dette. Derfor var det stor
spenning knyttet til lanseringen av den reviderte listen over skatteparadis under G-20 møtet
i London, skriver Sigrid Klæboe Jacobsen i Attacs skattegruppe.
Men skuffelsen ble tilsvarende stor når det viser seg at OECD fortsetter å definere ut verdens
viktigste skatteparadis.
OECD gjorde tidlig et viktig arbeid da de allerede i 2002 lagde kriterier og
en liste over land som skal defineres som skatteparadis. Nå syv år etter
har arbeidet fått fornyet aktualitet på grunn av skatteparadisenes sentrale
rolle i finanskrisen, og det er et stort behov for en liste som er oppdatert til
dagens virkelighet. Dessverre har OECD latt interessene til egne
medlemmer gå foran, og endt opp med en tannløs revisjon. Noen
eksempler:
I 2002-listen var 31 land skatteparadis, de fleste av dem små og knøttsmå
land som Monaco og Niue. I tillegg var det tre land som havnet på en
svarteliste. Dette var land som ikke ville love å forbedre seg med hensyn til åpenhet. I den reviderte
listen er svartelisten tom, altså kan verden prise seg lykkelig over at det ikke finnes et eneste land
igjen der selskaper og privatpersoner kan skjule overskudd og skattbare inntekter fra
myndighetene? Dessverre er det tvert om. Landene har skjønt at det ikke koster en krone å "love
forbedring", da ingen følger dem opp på dette og ingen har myndighet til å innføre sanksjoner hvis
de ikke holder hva de lover. Altså én gang hvitlistet - alltid hvitlistet. Og et hvitlistet skatteparadis
kan bruke dette for alt det er verdt i markedsføring av sine tjenester.
Publisert på nettsiden "Skattebetaleren" 26.04.2009
Les hele saken her:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/ett_skritt_frem_et_syvmilssteg_tilbake

6. Offentlig høring om Colombia
Det gleder oss at regjeringen har utsatt
behandlingen av frihandelsavtalen mellom
Colombia og Efta som skulle vært godkjent i
Stortinget i vår. Vi vil rose regjeringen for dette
valget og vil oppfordre til å benytte utsettelsen til
å iverksette konsekvensutredning og offentlig
høring.
Colombia er et land preget av enorme sosiale
forskjeller, langvarig væpnet konflikt og grove og
systematiske menneskerettighetsovergrep. Våre
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organisasjoner ser med bekymring på omfanget av brudd på menneskerettigheter og faglige
rettigheter i Colombia og har dannet et Colombia-nettverk som skal være pådriver for endringer i
positiv retning.
Norsk nærvær i land hvor sivilbefolkningen og fagbevegelsen undertrykkes kan være med å bedre
situasjonen, men bare hvis det stilles tydelige krav til forbedring. Mens forhandlingene om
frihandelsavtalen pågikk i 2008 ble 41 tillitsvalgte fra fagbevegelsen drept i Colombia. Over 2.670
medlemmer av fagbevegelsen i Colombia er blitt drept siden 1. januar 1986. Langt flere er utsatt for
vold eller trusler. I de fleste tilfeller er dette tillitsvalgte som prøver å utøve sitt verv, forhandle en
kollektivavtale eller protesterer mot brudd på faglige rettigheter. På de årlige ILO-konferansene er
Colombia en gjenganger på listen over land hvor brudd på grunnleggende faglige rettigheter (ILOs
kjernekonvensjoner) og menneskerettigheter er mest utbredt, uten at denne negative
oppmerksomheten har ført til endring i situasjonen. Også studentene i Colombia lider under
myndighetenes politikk som stempler alle kritiske røster som potensielle terrorister.
Studentorganisasjonen ACEU har identifisert 592 tilfeller av overgrep mot studenter i perioden
2002 til 2006, deriblant 14 drap, 10 tilfeller av
tortur, 11 kidnappinger og over 200 arrestasjoner.
Fagbevegelsen i Colombia motsetter seg inngåelse
av internasjonale handelsavtaler inntil
myndighetene viser framgang i kampen mot brudd
på menneskerettigheter og faglige rettigheter. Flere
sivilsamfunnsorganisasjoner i Colombia ber Norge
om ikke å inngå avtalen i dagens situasjon.
Av: For velferdsstaten, Latin-Amerikagruppene i Norge, Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, FIVAS,
Attac, FIAN, Utviklingsfondet, Spire, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Press, SAIH, Naturvernforbundet, Industri & Energi.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 01.04. 2009
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1238743525
Foto: Juan Carlos Tomasi.

7. En historisk mulighet
- I disse dager, i forkant av G20 toppmøtet i London, krever folk verden over en ny kurs. Vi
har en historisk mulighet til å endre verdens gang, skriver Emilie Ekeberg, leder i Attac
Norge.
Noen ganger er det større mulighet for å endre historiens gang enn andre. For bare ett år siden,
ble det oppfatta som radikalt og virkelighetsfjernt å hevde det som nå er en selvfølgelighet, at vi
ikke kan overlate finansmarkende til seg selv, og at vi trenger demokratiske reguleringer.
Finanskrisa har for alvor rokka ved den nyliberale modellens legitimitet. De nyklassiske
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økonomene er tvunget på defensiven. En av yppersteprestene
innen økonomifaget, USAs sentralbanksjef gjennom 18 år, Alan
Greenspan, sto skolerett i kongressen i USA, og sa at han var
sjokkert over de alvorlige manglene ved det frie markedet. ”I 40 år
har jeg basert meg på en ideologi som viser seg å være feilslått”,
sa han. Og banksjefer og bedriftsledere roper nå på staten i en
grad det vil være vanskelig å bortforklare når krisa er over.
”The poor complain; they always do, but that’s just idle chatter. The system works, it always does,
at least for all who matter.” Dette visdomsordet fra en kanadisk poet er ikke lenger like sant.
Systemet har kollapsa, teoriene virket ikke, og den nyliberale ideologien har fått seg et alvorlig
skudd for baugen. Maktforholdene i verden er mer flytende enn de har vært på lenge. Verdens
fattige har lenge befunnet seg i en økonomisk krise, det nye er at
også de rike er i krise. Vi befinner oss i en historisk åpen situasjon.
G20, lederne for verdens tjue mektigste industriland, møtes på
torsdag 2. april i London for å diskutere hvordan de skal løse den
globale krisen. Men mens krisepakker nå leveres av regjeringer i
hele den rike verden, har ingen, verken regjeringslederne i G20
eller den norske regjeringen, vist interesse for å angripe årsakene
til krisen. Regjeringene forsøker å lappe sammen den nyliberale modellen med sine krisepakker.
På G20-møtet leveres det forslag om mer av den samme politikken som har ledet oss ut i uføret.
Mer markedsstyring, mer privatisering og mer frihandel, mer økonomisk ulikhet.
Hvilket system som kommer ut på den andre sida av finanskrisa, avhenger av styrkeforholdene i
samfunnet, og av folkelig mobilisering.
Kronikken sto på trykk i Klassekampen 28.03.2009
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1238571471
Foto: Sveinung Holien
Markering på torgallmenningen i Bergen. Foto: Attac Bergen og Hordaland.

8. Kampanjehefte fra Attac
Attacs kampanjehefte om legemiddelindustrien, forskning og nye insentiver.
Legemiddelindustrien er verdens mest lønnsomme industri og topper
både våpenindustri og den illegale narkotikahandelen. Gjennom
lobbyvirksomhet, reklame, internasjonale og bilaterale handelsavtaler
og ikke minst styrket patentbeskyttelse, fortsetter store legemiddelfirma
å sikre sin posisjon – på bekostning av livreddende medisiner til
millioner av fattige mennesker. I dette kampanjeheftet ser vi ikke bare
på legemiddelindustrien og avtalene de presser frem. Vi ser også på
alternativer og det arbeidet som gjøres og kan gjøres både for å øke
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tilgangen til livreddende medisiner i sør og for at vi skal kunne stole på de medisinene vi får her
hjemme.
Heftet kan bestilles gratis her:
http://www.attac.no/meninger/medisin/1194860074

9. Butikk Attac
”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

10. 1. mai med Attac
Trondheim: Attac arrangerer i år 1. mai frokost klokka 10.00 Hjemme hos Torunn og Ronny i
Henrik Ourensv. 21
Gamle og nye Attacere (og andre) er velkomne til et koselig måltid og en kopp kaffe/te.
Vi blir glade om folk sender en e-post til ronny.kjelsberg(at)gmail.com om de kommer så vil kan
tilpasse matmengden, men det er ingen betingelse:) Kart: *http://tinyurl.com/cghn43 *
I år som tidligere har vi egen seksjon i 1. Mai toget som går fra Katedralskolen klokka 13.00
(oppmøte fra 12.00). Siden vi har en egen trommegruppe som skal tromme i år, har vi et ekstra
behov for folk til å bære banner, flagg, og håndplakater. Håper derfor så mange som mulig kan gå
sammen med Attac i år.
Oslo: Stopp kasinoøkonomien!
Er du lei av at finanseliten slipper unna med stadig større pengesummer? Attacs tre lokallag i Oslo
inviterer aktive og passive Attac-medlemmer til å bli med oss i
1. Mai-toget. Programmet begynner klokka 10.50, og avgang
fra Youngstorget er klokka 12.45.
Vi stiller opp foran folketeaterbygningen, og vil være lett
gjenkjennelige med våre oransje attac-flagg og vårt gode
humør:-) Hovedparolen vår vil handle om finanskrisa, men alle
som vil kan ta med egne plakater. Ikke-medlemmer er selvsagt
også velkomne til å bli med oss. Bannerverksted torsdag
klokka 1800 i Solidaritetshuset bestemmer endelig utforming av parolen.
For en nærmere programoversikt for aktivitetene på Youngstorget viser vi til LO i Oslo: www.looslo.no Vi oppfordrer også alle til å komme på ”Rød på Blå” fra klokka 1700 og utover:
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http://underskog.no/kalender/48780_roed-paa-blaa-for-10-gang/forestilling/68852 Vi gjør også
oppmerksom på at det er meldt om 18 grader og sol på dagen:-)
Med vennlig hilsen Attac Blindern, Attac Oslo Øst og Attac Oslo Vest
Diskuter gjerne innholdet i nyhetsbrevet på Attacs debattforum. Du finner forumet på
www.attac.no. Dersom du ikke har passord til forumet, ta kontakt med siri(at)attac.no

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
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