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1. Startskudd for Europas Sosiale Forum
17.september!
Europas Sosiale Forum i Malmø 17.- 21. september nærmer seg med stormskritt! Et første
utkast til program skal i disse dager være tilgjengelig på forumets nettsider:
www.esf2008.org.
Det er fortsatt plass på Attacs busser til ESF, men vi oppfordrer folk til å melde seg på så raskt som
mulig!
Vi ønsker at så mange som mulig viser interesse for å delta på forumet, både gamle og nye
medlemmer, samarbeidsorganisasjoner,
fagforeninger og enkeltindivider.
Det er forventet at mer enn 20 000
mennesker vil delta. Forumet er en
møteplass for sosiale bevegelser i Europa. I
løpet av et fem dagers seminar vil deltakerne
ha mulighet til å være med på ulike
seminarer og workshops. Mange tema vil bli
tatt opp på forumet, der i blant: arbeideres
rettigheter, likestilling, offentlige tjenester,
demokrati og utvikling, motstand mot krig og
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rasisme, global solidaritet og klimaendringer. Europas Sosiale Forum handler om å forandre
samfunnet, og representerer en mulighet for ulike organisasjoner til å utveksle erfaringer, bygge
nettverk, og planlegge felles strategier og kampanjer.
Attac Norge vil sette opp busser til forumet. Bussene vil gå fra Oslo kl. 9.00 den 17. september.
Forumet begynner kl. 18.00 samme dag, og vi beregner tid slik at vi kan innkvartere oss før
arrangementet startet. Bussen vil koste 400 kroner for studenter, ungdom under 20 år, pensjonister
og arbeidsledige. Ordinær pris på bussen er 600 kroner tur-retur. Vi reiser tilbake søndag 21.
september, ganske umiddelbart etter at forumet slutter i 16- tida. Vi regner da med å være tilbake
ved ellevetiden i Oslo. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tid og pris på bussen senere.
Hvis du er interessert i å reise til ESF med Attacs busser, må du melde deg på i forkant enten ved
å sende en e-post til pamelding.esf(at)attac.no eller ringe Attac kontoret på telefon 22 98 93
04. Du må ikke være medlem for å reise med våre busser, men dersom du har medlemskap i en
organisasjon er det fint om du oppgir dette. Vi vil også melde oss på til overnatting av enkel
standard, dvs. på skoler, i gymsal og militærtelt. Dersom dette er av interesse, vennligst gi beskjed
i samme e-post. Overnattingen koster 50 svenske kroner pr. natt. Man kan også overnatte i telt ved
Malmö Feriesenter. Det koster 200 svenske kroner pr. natt, og inkluderer blant annet tilgang til
dusj. Dette må ordnes selv.
Hvordan melder jeg meg på til forumet?
Du kan registrere deg individuelt på forumets nettsider www.esf2008.org. Det er også mulig å
melde seg på som gruppe. Hør gjerne med din organisasjon om de vil gjennomføre en
grupperegistrering av sine medlemmer. Attac oppfordrer sine medlemmer til å registrere seg som
deltakere individuelt. Deltakeravgiften er på 40 Euro, 20 Euro for pensjonister, arbeidsledige og
ungdom under 22 år, og betales sammen med registreringen på forumets nettsider.
Leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg vil fra mandag 25. august – til
torsdag 4. september reise rundt i Norge for å snakke om ESF.
Følg med på www.attac.no for å se reiseruten til Ekeberg.

2. Attacs leder på foredragsturné
Attacs leder, Emilie Ekeberg drar i disse dager ut på foredragsturné i vårt langstrakte land.
Målet for turneen vil være å sette fokus på forvaltningen av det norske oljefondet, og
samtidig mobilisere til massiv deltagelse på Europas Sosiale Forum i Malmø 17.-21.
september.
Et av verdens største fond, det norske oljefond, er investert på de globale finansmarkedene, i blant
annet Coca-Cola og Shell. Det norske folk har fått rollen som kollektive finansspekulanter. Hvordan
kan forvaltningen av oljefondet bidra til å få finansmarkedene under demokratisk kontroll, og
hvordan kan fondet bidra til å skape et mer sosialt og økologisk bærekraftig verdenssamfunn?
Dette er sentrale spørsmål når det norske oljefondet skal debatteres.
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Seminaret innledes med et kort informasjonsmøte om Europas Sosiale Forum, som skal samle
20.000 aktivister i Malmø 17. – 21. september. Se mer informasjon på hovedsiden vår, og også på
www.esf2008.org.
Bergen
Tid: Mandag 1. september, kl. 18.00
Sted: Seminarrom C, Studentsenteret i Parkveien
Stavanger
Tid: Tirsdag 2. september
Oslo
Tid: Torsdag 4. september
Klokkeslett og sted annonseres på www.attac.no snarest

3. Attacs Sommeruniversitet var en kjempesuksess!
Attacs sommeruniversitet i Saarbrücken Tyskland 1.- 6 august ble en braksuksess. Over 800
Attac-deltakere fra 28 land var for første gang samlet til det felles europeiske arrangementet
med omkring 200 møter.
- Sommeruniversitet ble en braksuksess. For oss markerer dette starten på en europeisering av
Attac- bevegelsen. Vi har vist at vi kan mer om globalisering enn de nyliberale regjeringene, sa
Sven Giegold, en av grunnleggerne for Attac Tyskland og en av initiativtakerne til
sommeruniversitetet.
Den franske globaliseringskritikeren, fagforeningslederen og en av grunnleggerne av den franske
bondeorganisasjonen «Confederacion Paysanne», José Bové, gratulerte Attac med arrangementet
og sine ti år som bevegelse i sin avslutningstale på sommeruniveristetet.
- Det er et spesielt øyeblikk for oss alle. Med irenes nei til EU traktaten og sammenbruddet i WTOforhandlingene, har man lykkes i stanse to
nyliberale storprosjekter. Nå gjelder det å få fram
alternativene til utvikling, og et første skritt i den
retning er Attacs sommeruniversitet. Landene
jobber ikke lenger separat, men vi samler nå krefter
for å skape en annen verden.
En sentral målsetting for Attacs sommeruniversitet
var å få til minst en felles kampanje. I løpet av uka
arrangementet pågikk, ble det oppslutning om to
kampanjer: Demokratisering av finansmarkedene og for gjenopprettelsen av et demokratisk og
sosialt Europa. I den forbindelse vil det være to internasjonale koordineringsgrupper som vil ha
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hovedansvaret for kampanjene, og disse vil bestå av medlemmer fra de nasjonale Attacorganisasjonene.
- Franskmennene har sagt nei, nederlenderne har sagt nei, og irene har sagt nei til EUs nyliberale
prosjekt. Tre ganger nei er nok! Nå er det på tide å lytte til de europeiske borgerne og skape et nytt
og demokratisk Europa, sa frankrikes leder for Attac, Jean- Marie Harribey.
- Nødvendigheten av å kontrollere de internasjonale finansmarkedene er større enn noensinne, sa
leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg.
Nylig skal presidenten for den Nord- Amerikanske banken FED, Alan Greenspan, ha betegnet
rystelsene i finansmarkedet som et av århundrets største kriser.
Under sommeruniversitetet har det også blitt iverksatt femten prosjekter på tvers av
landegrensene, et av disse er det såkalte Aquattac, som vil jobbe mot privatiseringen av
vannressursene. Det ble også opprette et nettverk for Latin-Amerika, prosessen for "Ti prinsipper
for et demokratisk Europa" fortsetter, det ble opprettet et ungdoms
nettverk, et europeisk feministisk Attac nettverk, og et Europeisk nettverk for offentlige
jernbaner. Det blir også en rekke internasjonale forum framover hvor Attac kommer til å delta.
Deriblant Europas Sosiale Forum i Malmø, Verdens Sosiale Forum i Brasil i januar neste år, G8
motmobilisering i Italia neste år.

For flere bilder se:
http://picasaweb.google.no/siriattac/ESU2008
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4. Øyet som ser
Er sammenbruddet i WTO, en gledens eller sorgens nyhet? Det kommer an på øyet
som ser.
Av Marte Nilsen, Styremedlem i Attac Norge.
Handel er en forutsetning for god utvikling og et viktig virkemiddel for mer rettferdig fordeling.
Varebytte kan overvinne lokale mangler, skape arbeidsplasser og bedre menneskers livsvilkår.
Men ikke en hvilken som helst handelsavtale vil gi slike ønskede resultater.
En nødvendig forutsetning for en god avtale er at den hindrer prisdumping av varer på andre lands
markeder og videre at den styrker svakere parters bytteforhold globalt. De konkrete forslagene som
ble fremmet i forhandlingene den siste uken oppfylte ingen av disse forutsetningene. Sånn sett var
det bra at det ikke kom til noen avtale.
Men utviklingslandene ønsker jo en ny WTO- avtale, hører vi ofte i den norske debatten. Ja, de vil
ha bedre tilgang på de rike landenes markeder. Men viktigst har det vært å få slutt på
eksportsubsidiene som raserer de lokale markedene i utviklingsland og å få på plass
sikkerhetsmekanismer mot store svingninger i matvaremarkedet.
Og her har de rike landene vært så godt som
urokkelige. I stedet har de presset på for økt
markedsadgang i utviklingsland og dramatiske
tollkutt, ikke minst i industrisektoren. Om det hadde
gått gjennom, ville det betydd industridød i store
deler av den fattige verden. Og utsiktene for
etablering av ny industri, en uvurderlig komponent i
all utvikling, ville vært svært dårlige.
Utviklingslandene ønsker en handelsavtale, men de ønsker ikke å ofre matsikkerheten og
levebrødet til millioner av mennesker for å få det til. Det var altså ingen små teknikaliteter som
gjorde at forhandlingene til syvende og sist brøt sammen, det finnes rett og slett ikke støtte blant
medlemslandene for den politikken det legges opp til.
WTO som system, selve rammeverket, er ikke egnet for å sikre gode handelsavtaler. Derfor er det
som skjer nå beklagelig. Det er synd at det fremdeles brukes så mye tid og krefter på et allerede
mislykket prosjekt.
Skal WTO lykkes, må man gå bort fra den ensidige frihandelsbesettelsen. Det vi trenger er et
rammeverk som tillater og håndterer mangfold slik at medlemslandene oppmuntres til og ikke
forhindres i å finne sine løsninger for utvikling og for deltakelse i verdenshandelen.
Kommentaren sto på trykk i Dagsavisen 01.08. 2008

5
Nr. 6/2008 – 30. august 2008
Nyhetsbrev fra Attac gis ut månedlig av: Attac Norge, Solidaritetshuset, Osterhausgt. 27,
0183 Oslo
+47 22 98 93 04 / +47 22 98 93 01 (fax) / medlem(at)attac.no / www.attac.no

5. Hva døde Doha av?
Sammenbruddet i WTO skaper rom for nytenking omkring det internasjonale regelverket for
handel", skriver leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg.
Et flertall av medlemslandene i WTO kjøper ikke ideen om at bare vi lar markedet få herje fritt, vil
det løse alle problemer. Etter ni dager med ministermøter i Genève, brøt WTO- forhandlingene
sammen. Doha-runden, eller Utviklingsrunden som den også kalles, har etterfølgende blitt erklært
død fra mange hold.
Dødsårsaken er fastslått til å være forhandlingene om de såkalte sikkerhetsmekanismene - at de
rike landene ikke ville godta utviklingslandenes krav om en sikkerhetsmekanisme som kunne tas i
bruk for å beskytte seg mot plutselige prisdumpinger eller plutselige prisstigninger på
verdensmarkedet, sånn som de prisstigningene på mat som har ført til den nåværende
matvarekrisen.
Forrige ukes sammenbrudd er ett av flere i rekken. Syv år har gått med å prøve å holde en døende
Doha-runde i live - blant annet Cancun i 2003 og Hong Kong i 2005. Forhandlingene om
sikkerhetsmekanismer er neppe den egentlige dødsårsaken, det er nok heller at den
markedsliberalistiske modellen som WTO er
bygget på har spilt fallitt.
Sammenbruddet skaper rom for nytenking
omkring det internasjonale regelverket for
handel, og rom for å skape et regelverk som
setter fattigdomsbekjempelse og
menneskerettigheter før markedsadgang for
storselskapene. Siden Seattle-toppmøtet i
1999 har mange av de som jobber for et slikt
mål, Attac inkludert, ofte vært opptatt med
brannslukking, å hindre nye avtaler som skaper
enda større skiller mellom fattig og rik i verden.
Det har kanskje måttet gå på bekostning av
utviklingen av nye strategier for en rettferdig internasjonal handelsorganisasjon.
Det er åpenlyst at vi trenger internasjonale regler for handel. Men et hovedproblem med dagens
WTO- regelverk er at det gjør så godt som alle politikkområder i et samfunn handelsrelaterte, og
innskrenker rike og fattige lands politiske og demokratiske handlingsrom. GATS- avtalen om
handel med tjenester, gjør at blant annet helse, utdanning og vannforsyning blir til varer på et
marked, ikke til et offentlig ansvar.
TRIPS- avtalen, patentregelverket i WTO, betyr at eierskap over nyvinninger, ideer,
mikroorganismer, planter og dyr reguleres av WTO- regelverket. En av de mest brutale eksempler
på konflikten mellom menneskerettighetene og det internasjonale handelsregelverket, ser vi innen
medisinpatenter. Mange titalls millioner mennesker med HIV- smitte har ikke tilgang på den
effektive medisinen som finnes, fordi WTO- regelverket hindrer myndighetene i å produsere
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billigere kopimedisin. Dette på tross av at også tilgang til medisin er en menneskerett.
Kunne en start på et globalt handelsregelverk, som er relevant for folk, ta utgangspunkt i en
lignende formulering som den vi finner i Soria Moria- erklæringen? Der står det nemlig at WTOavtaleverket ikke må ta fra land styringsrett og virkemidler som er viktige for å bygge en
velferdsstat. Videre hevdes det at det internasjonale handelsregimet må tillegge hensynet til miljø,
faglige og sosiale rettigheter, matsikkerhet og utvikling i fattige land avgjørende vekt.
Slik kan vi skape et internasjonalt handelsregelverk med rom for løsninger tilpasset hvert enkelt
land og deres situasjon, istedenfor gjentatte forsøk på å puste liv i en utdatert nyliberal tankemåte
som ingen andre enn storselskapene og deres allierte vinner på.
Kommentaren sto på trykk i Nationen 05.08.2008

6. Aktivitetskalender
Seminarrekke: Demokratisering av finansmarkedene
Tid: kl.: 17.00-18.30
Dato: Mandag 8. september, mandag 29. september, mandag
20.oktober, mandag 10.november og mandag 1.desember.
Sted: Alle møtene finner sted på Litteraturhuset (Wergelandsveien 29,
Oslo), rom Nedjma. For mer informasjon om møtene se www.attac.no

Foredragsturne: For en ny bruk av oljefondet: Fra pengemakt til folkemakt
Leder i Attac Norge Emilie Ekeberg vil reise rundt i Norge for å snakke om Oljefondet fra mandag
25. august til torsdag 4. september. Se www.attac.no for oppdatert informasjon. Det vil samtidig bli
holdt informasjonsmøter om Europa Sosiale Forum i Malmø.
Filmvisning: Attac Oslo Vest viser filmen” THE END OF SUBURBIA”: Oil Depletion and the
Collapse of The American Dream.
Tid: Mandag 1. september kl. 18.00
Sted: Hjemme hos Petter Håndlykken i Tyrihansveien 24, 0851 OSLO
Dersom du får problemer med å finne fram, kan du ringe Petter på tlf. nr: 90955197
Etter visning av filmen blir det åpen diskusjon.
Europas Sosiale Forum
Dato: 17.- 21. september
Sted. Malmø, Sverige.
Europas Sosiale Forum er høstens store politiske begivenhet som du IKKE bør gå glipp av. Reis
med Attac til Malmø! Send e-post
til: pamelding.esf(at)attac.no
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Globaliseringskonferansen
Dato: 6.-9. november
Sted: Folkets Hus, Oslo
Konferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i
de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø
settes foran hensynet til fortjeneste. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke
stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn- og utland. I
tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og
bokbad. Se mer på www.globalisering.no

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.
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