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1. Internasjonalt gjennombrudd for
valutaskatt
– Det er gledelig at flere nå mener at finanssektoren også må være med å bidra til
fellesskapet. Gjennom å skattlegge valutahandelen vil man både kunne generere
store inntekter, og man vil redusere skadelig spekulasjon, sier Benedikte Pryneid
Hansen, leder i Attac Norge.
- Det er derfor viktig at Norge nå følger opp forslaget som blir fremmet for FN. Den
rødgrønne regjeringa har lovet å jobbe for en slik skatt, men er ikke tydelige nok
internasjonalt.
60 land med Frankrike og Japan i spissen ble denne uka enige om å fremme forslag om
en internasjonal skatt på valutatransaksjoner, kjent som Tobinskatt, foran FNs toppmøte
om tusenårsmålene nå i september. Dette er et internasjonalt gjennombrudd for kravet om
skattlegging av finanssektoren.
Skatten er både juridisk og teknisk enkel i innføre, det eneste det står på er politisk vilje.
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- Finansnæringa er de som har tjent mest på globaliseringen samtidig som de betaler
minst skatt. Det er bare rett og rimelig at disse bidrar.
I Norge er det bred støtte for en slik skatt i bistandsorganisasjoner og i fagbevegelsen.
Kirkens Nødhjelp, Fagforbundet og LO Oslo har sammen med Attac og en rekke andre
organisasjoner gått sammen i ”Robin Hood-skattkampanjen” og vil skattlegge
finanssektoren. Jan Egeland, tidligere FN-rådgiver og NUPI-direktør, tok i sommer også
til orde for en skatt på valutatransaksjoner som et av de viktigste virkemidlene for å
finansiere kampen mot fattigdom globalt.
- Norge var aktivt med å opprette ledergruppa av 60 land, men har vært avholdende fra å
uttale seg om de konkrete virkemidlene som er foreslått. Nå har Belgia, med
formannskapet i EU, Japan og Frankrike aktivt tatt ledelsen for å få innført en slik skatt,
og Norge burde være forpliktet til å følge opp, sier Pryneid Hansen. I Soria Moria IIerklæringen går også den rødgrønne regjeringen inn ”for nye globale finansieringskilder
som kan medvirke til omfordeling og styrking av globale fellesgoder for eksempel
gjennom flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner.”
Forslaget om Tobinskatt kommer etter at en ekspertkomité, hvor Thore Johnsen,
professor ved NHH har vært Norges representant, har gått gjennom mulige tiltak for å
finansiere global utvikling og fattigdomsbekjempelse. Beregninger viser at en bitteliten
skatt på 0,005 prosent vil kunne generere inntekter opptil 225 milliarder kroner i året.
Det er stort gap mellom midlene som trengs for å finansiere FNs tusensårsmål om
avskaffelse av fattigdom, og det som enkelte land bidrar med i utviklingshjelp og
bistandsmidler. ”Ledergruppa for innovativ finansiering av utvikling” ble opprettet for å
finne nye midler, og ut i fra forslagene fra ekspertkomiteen har den politiske ledelsen i
gruppa funnet at skatt på valutatransaksjoner vil være det enkleste å gjennomføre.

2.

Velferdskonferansen 13. – 14. september

– spennende debatter om norsk velferdspolitikk
For Velferdsstaten arranger nå i september Velferdskonferansen 2010. Konferansen
samler fagorganisasjoner, partier, akademikere og ideelle organisasjoner for å diskutere
velferdsstatens utvikling og fremme alternativer til markedsstyring og nedbygging av vår
felles velferd. ATTAC-leder Benedikte Pryneid Hansen deltar i panelet på seminaret
”Kontroll med finansmarkedene”.
Hovedtaler på konferansen vil være
Richard Wilkinson, forfatteren av "The
Spirit Level - Why Equality is Better
for Everyone". Wilkinson tar i boka
for seg hvordan økonomisk og sosial
ulikhet påvirker folkehelsa og
samfunnet. Utover Wilkinson vil det
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også være flere internasjonale gjester, og en mengde spennende norske innledere. De
rødgrønne regjeringspartiene stiller også med representanter som lar seg utfordre om
regjeringens velferdspolitikk.
Utover seminaret vi deltar på vil Attac også ha en stand på konferansen. Påmelding er
åpent for alle, og Attacs medlemmer kan få rabattert deltageravgift (tilsvarer rabatten for
studenter og arbeidsledige). Gi beskjed til kontoret innen torsdag hvis du ønsker å melde
deg på med Attac-rabatt.
Mer informasjon om Velferdskonferansen finner du hos For Velferdsstaten:
http://www.velferdsstaten.no/velferdskonferanser/

3.

Lokallagsbesøk i høst

Arbeidsutvalget vil i september reise rundt og besøke lokallagene. 14. september vil Hans
Theting besøke NTNU/HiST Attacs oppstartsmøte og innlede om finansskatt. Møtet
finner sted på Bybroen Antikvariat.
Det blir også besøk Bergen 22. september og i Stavanger 23. september.

4.

Filmvisning ”Sjokkdoktrinen”

Oslo Dokumentarkino viser tirsdag 28. september kl 18 filmen ”Sjokkdoktrinen” på Vika
kino.
”Sjokkdoktrinen” er basert på Naomi Kleins bok med samme navn, og handler om
hvordan radikal markedsliberalisering og privatisering av et samfunn lettere kan
gjennomføres hvis befolkningen er utsatt for en form for sjokk. Dette sjokket kan skapes
av en naturkatastrofe eller påføres ved en krig, et militærkupp eller andre former for
overgrep mot sivilbefolkningen i et samfunn.
Benedikte Pryneid Hansen skal holde innledning i forkant av visningen på vegne av
Attac.
Se trailer for filmen: http://www.youtube.com/watch?v=RCQj-z86qUo eller besøk Oslo
Dokumentarkinos sider http://www.dokumentarkino.no/

5.

Globaliseringskonferansen 2010

Også i år er Attac med å arrangere Globaliseringskonferansen og
leder Benedikte Pryneid Hansen sitter i panelet på stormøtet om
”Verdensøkonomien - mellom krise og håp”.
Attac arranger et møte om finanskrisen, et møte sammen med For velferdsstaten om New
Public Management og et møte sammen med Latin-Amerika-gruppene og
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Handelskampanjen om overføringsverdien av norsk energipolitikk for andre land. For
hvert møte vil det også være et oppfølgende strategimøte. Utover Attacs egne møter vil
det være en rekke andre interessante møter om internasjonal solidaritet, klima, velferd,
fredsarbeid, utvikling og global økonomi.
Stormøtet:
Verdensøkonomien – mellom krise og håp
Finanskrisa har nå utviklet seg til å bli en sosial krise, med enorme gjeldsbyrder for land.
Mens finansherrene som skapte krisa, har kommet seg styrket ut, er det nå vanlige
arbeider som sitter igjen med regninga. Hva er årsaken til den situasjonen vi nå er oppe
i, og finnes det alternative måter å komme seg ut av uføret på? Fredagens stormøte blir et
temamøte om krisa i verdensøkonomien. Hit kommer økonomene Erik Reinert og Ali
Esbati i tillegg til leder i Attac Norge Benedikte Pryneid Hansen og den islandske
forfatteren Einar Mar Gudmundson. Etter innledningene blir det en sofagruppediskusjon
som ledes av Liv Guldbrandsen.
Møter Attac arrangerer:
Spekulanten betaler! - Fra børskrakk til sosial krise
Høsten 2008 sprakk finansboblen, og skapte panikk i finansmarkedene. To år etterpå har
finanssektoren kommet seg, takket være statlige redningspakker til en samla verdi av
36.000 milliarder norske kroner. Men den økonomiske og sosiale krisen som følger av
finanskrisen, i form av arbeidsledighet, velferdskutt og økt fattigdom, ser vi først nå
begynnelsen på.
Spekulanten betaler!
Strategimøte: Fra børskrakk til sosial krise – og veier ut!
Regningen for finanskrisen betales nå av vanlige folk. Skatt på finanshandel, i Norge og
internasjonalt, kunne både bidratt til å bremse mye av den kortsiktige spekulasjonen, og
gitt inntekter som kunne hindret krisekutt og gitt regningen tilbake til spekulantene. Hvor
står saken nå, og hvordan kan en slik finansskatt se ut i Norge? Hvordan bygger vi en
slagkraftig kampanje i Norge for å gi regningen tilbake til spekulantene, og hva kan vi
lære av kampanjer som foregår internasjonalt?
Arrangør: Attac

Fra marked til demokratisk styring I.
Rasering av velferdsstaten
Det påstås at mer markedsorientering leder til et mer kostnadseffektivt tilbud av
offentlige tjenester. Store selskaper og bransjeorganisasjoner går i bresjen for et slikt
syn. Motstand mot å sette bestemor og barnevernsbarnet ut på anbud har i stedet ført til
trinnvis privatisering, såkalt New Public Management (NPM). Økende markedsretting av
fellesgodene utgjør i økende grad en trussel mot velferd og demokrati både i rike land og
i utviklingsland. Resultatet er at det private får stadig større sugerør i felleskassene,
arbeidslivet brutaliseres og universelle tjenester står for fall.
Arrangør: For Velferdsstaten og Attac Norge
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Fra marked til demokratisk styring II.
Strategimøte om demokratisering av fellesgodene
Det er nødvendig å slå tilbake mot ideen om at vi må redusere i velferdsgodene våre, og
at private skal ta over. Vi vil vise at investering i velferdsgoder er gode investeringer for
framtida, og at privatisering og New Public Management (NPM) ikke er en naturlov. På
dette møtet vil vi diskutere erfaringer og alternative løsninger i Norge og internasjonalt,
der innbyggerne tar tjenestene tilbake. Vi skal diskutere hvordan vi kan utforme en brei
kampanje for våre alternativer frem mot kommunalvalget høsten 2011.
Arrangør: For Velferdsstaten og Attac
Gjør som vi sier – ikke som vi gjorde.
Norske energierfaringer versus dagens råd til land i Sør
I mange land i sør fremstår Norges oljepolitiske erfaringer som et sjelden eksempel på at
det går an å kombinere utvinning og forvaltning av store råvareforekomster med det å
fremme en sosial utvikling som tjener hele landets befolkning. Men hva kjennetegner
egentlig de norske olje- og energierfaringene?
Arrangør: Attac, LAG og Handelskampanjen
Gjør som vi sier – ikke som vi gjorde.
Strategimøte om norsk energipolitikk i utlandet.
Oppfølging av seminaret med samme tittel. Vi ønsker å holde en rundebordskonferanse
med formål om at flest mulig organisasjoner og forbund skal tilslutte seg vårt arbeid med
å tilgjengeliggjøre informasjon om norske energierfaringer for
sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør.
Arrangør: Attac, LAG og Handelskampanjen

6.

Ny kampanjesekretær
Audun Myhra Bergwitz er vår nye kampanjesekretær og har
blant annet bakgrunn fra Attac HisT/Trondheim og
Adbusters magasin "Vreng".
Fra 1. september tar han over for Siri M. Blazer og vil ha en
utadrettet rolle for ATTACs informasjon og
påvirkningsarbeid.

Audun Myhra Bergwitz (30) har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU. Han jobbet som
studiekonsulent ved Norges Markedshøyskole før han begynte hos ATTAC, og har
tidligere jobbet som redaktør for Adbusters magasin "Vreng", samt som redaktør og
skribent for flere studentaviser.
Han har organisasjons- og aktivistbakgrunn fra Humla, Hausmania, Adbusters, samt
antikrigs-, miljø- og solidaritetsarbeid.
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7.

Velykka sommersamling

Attac gjennomførte i år sin 2. sommersamling, hvor litt over 20 deltagere fikk med seg 4
lærerike dager på Malmøya utenfor Larvik. Været var ikke på sitt beste, men med fullt
program lot vi oss ikke merke mye med det. Blant høydepunktene på programmet var
innledning om New Public Management ved Johan Brox og Det norske oljeeventyret ved
Helge Ryggvik. Street Art verksted med Knut Hjelleset var også godt likt, det var mange
som fikk med seg flotte T-skjorter hjem. Helgen var lærerik for de fleste, spesielt var det
mange som lærte mye nytt om Finansskatt og New Public Management, som er to av
Attac’s tre hovedsaker i år.
Vi hadde også en konkurranse om hvem som kunne ta det beste bildet i løpet av helgen.

8.

Vervekonkurranse

Vervekonkurranse 2010 - vinn billett til Verdens Sosiale Forum i Dakar.
Vinn tur til Verdens Sosiale Forum!
Vervekonkurransen fortsetter etter sommersamlingen, og denne gangen er premien en billett til
Verdens Sosiale Forum i Dakar i Senegal i januar 2011.
På VSF møtes solidaritets-, miljø- og fredsorganisasjoner fra hele verden for å lære, utveksle
erfaring og legge strategier for en mer rettferdig verden. Den som verver flest nye medlemmer til
Attac i løpet av 2010 vinner en flybillett tur/retur Oslo- Dakar.
Regler:
- Konkurransen gjelder alle typer medlemskap.
- Det må være aktive nyvervinger.
- Innmeldingen og betalt medlemsavgift må være inne innen 31. desember for å telle.
- For at konkurransen skal gjennomføres må vinneren ha vervet minst seks medlemmer.
Andre premier:
For hvert femte medlem man verver vil det også bli flotte vervepremier.

9.

Butikk Attac

Sommer er en fin anledning til å vise at man er en ekte Attacer ved å ha på seg en av våre
fine Attac- t- skjorter, eller bestille litt lesestoff!
T-skjortene finnes i dame- og herremodell og oransje, blå
og svart.

Denne boka gir skarpe analyser som forklarer 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.
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Blant forfatterne finner vi skarpe norske politiske kommentatorer så vel som
verdenskjente økonomer. Blant bidragsyterne er Erik Reinert, Carlota Perez, Bent Sofus
Tranøy, Emilie Ekeberg og Rune Skarstein. Boka er et samarbeid mellom Attac Norge og
Res Publica.
Boka koster 249 kr + porto

Dette er en samling av artikler skrevet av Attacere i løpet av
2009/2010. Artiklene tar for seg: Demokratisk kontroll over
finansmarkedene, etisk forvaltning av oljefondet, skatteparadis, og
markedsmakt og motmakt
Pris 50kr + porto

Vi har også fått nye og fine Attac- krus som kan kjøpes for 50 kroner.
For flere bøker og effekter se: 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
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