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1. G20 motmobilisering
I London 2. april, skal verdens største og raskest voksende økonomier samles for å bli enige om
kjøreregler for det globale økonomiske systemet.
G20 består av 19 land og EU, og ble opprettet etter finanskrisene på slutten av 1990-tallet, men mange
mener gruppen er lite egnet til å møte slike kriser. Blant de som i dag ser behov for en ny finansarkitektur,
særlig innenfor sivilsamfunnet, er det liten tro på at G20-møtet vil fremme omfattende og nødvendige
strukturelle endringer for å demokratisere økonomien.
- For å møte den pågående finanskrisa, trenger vi reelle globale løsninger og samarbeid, formet av
interessene til dem som rammes av den økonomiske krisen, ikke av finanseliten som har skapt den, og tjent
seg rik på den, sier leder i Attac Norge, Emilie
Ekeberg
- Det vi trenger nå er ikke mer av samme medisin,
men et helt nytt globalt økonomisk system, som
setter mennesker og miljø før profitter og
markedsstyre. Vi insisterer derfor på at en
internasjonal konferanse må avholdes i FN-regi,
med mandat til å revidere hele det internasjonale
finansielle rammeverket, dets institusjoner og dets
politikk, understreker Emilie Ekeberg.
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Den afrikanske union (AU) påpekte at også de afrikanske landene ønsker å ha en stemme når
finansinstitusjonene skal reformeres.
– Det er et problem for oss at mennesker har en tendens til å ta valgene for oss, uten å høre på oss, og
deretter tvinge avgjørelsene på oss, sa lederen for AU-kommisjonen, Jean Ping, til Vårt Land etter forrige
G20 møte i november i fjor.
Attac samarbeider med representanter fra Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet, Oslo grafiske og Oslo
bygningsarbeiderforening, om et felles grunnlag for en markering i Oslo i forbindelse med G20-toppmøtet.
Attac inviterer bredt for tilslutning til en markering foran Stortinget lørdag 28. mars kl 13.
Lokallagene i Oslo jobber med å mobilisere, og planlegger en aksjon samme dag som markeringen. Er du
interssert i å delta i planleggingen av aksjonen kan du ta kontakt med Guro Alette Elvenes i Attac Oslo Øst
på telefon 402 49 070.

2. Attac møtte Marokkos ambassadør
Attac Norge møtte Marokkos ambassadør i Norge, for å uttrykke sin
bekymring for politiske fanger i Marokko, flere fra Attac Marokko, og
hendelsene i forbindelse med demonstrasjoner i den sørmarokkanske byen Sidi Ifni.
En folkelig protest i den marokkanske byen Sidi Ifni 7. juni i fjor, ble møtt
med en voldelig motaksjon som involverte hele 4000 politimenn. Hele byen fikk merke den voldelige
framferden da politimenn brøt seg inn i folks hjem, pågrep og arresterte flere. I alt 22 politiske aktivister ble
arrestert og sitter fengslet i overfylte fengsler sammen med kriminelle. Flere har ennå ikke fått prøvd saken
sin for en domstol.
Den marokkanske byen Sidi Ifni har i lang tid lidd under underutvikling, arbeidsledighet og fattigdom for det
store flertallet. Befolkningen i byen har siden 2005 drevet en kamp for å forbedre sin livssituasjon, og har
kommet med flere konkrete forslag for utvikling i området.
Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge, uttrykte på møtet at Attac synes det er svært bekymringsverdig at de
politiske fangene har sittet fengslet siden juni 2008, uten at de har fått prøvd saken sin for en domsstol. På
spørsmål om over et halvt år ikke er lenge å vente før man får prøvd saken sin, og om ikke fangene burde
løslates inntil saken kommer opp, svarte ambassadøren, Yahdih Bouchaab, at det er helt naturlig at det tar
tid før en sak blir reist grunnet innsamling av informasjon.
Helsetilstanden til de politiske fangene ble også tatt opp på møtet. Lederen for Attac Sidi Ifni, Brahim Barra,
har nå måtte operere ut en nyre, som følge av dårlige forhold og mangelfull helsetjeneste i fengselet.
Tilstanden til fangene ble også nevnt som et argument for å slippe fri de politiske fangene, inntil en rettssak
kan komme opp.
Ambassadøren gjentok flere ganger at rettsvesenet er en uavhengig enhet av staten, og at det derfor ikke
var opp til myndighetene om de politiske fangene skulle løslates. Ambassadøren lovte likevel å viderebringe
bekymringene fra Attac Norge til marokkanske myndigheter.
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Ambassadøren viste til en granskningskomité satt ned av sentrale myndigheter, som er blitt sendt til Sidi Ifni
for å finne ut mer om demonstrasjonene og anklagene om politivold i byen. Granskningskomiteen fant at
demonstrasjonen var et utrykk for politisk misnøye blant Sidi Ifnis innbyggere, med en stadig forverring av
innbyggernes situasjon, der i blant en økende arbeidsledighet og mangelfulle offentlige tjenester. I
oppsummeringen av komiteens rapport står det at myndighetene anerkjenner at dette har vært årsaken til
protestene i byen.
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1235138704

3. De mest korrupte
Erik Solheim må feie for egen dør før han anklager de fattigste landene for å være de mest korrupte,
skriver Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.
”De fattigste landene er de mest korrupte, og pengene de korrupte rasker
til seg blir jo ikke værende.” Slik forklarte utviklingsminister Erik Solheim
nylig til Dagbladet hvordan skatteparadisene skaper fattigdom i verden. At
skatteparadisene skaper fattigdom, har Solheim helt rett i.
Pengebeløpene som forsvinner ut av utviklingsland til hemmelige kontoer
og lyssky datterselskaper og fond i skatteparadisene, øker stadig. Beløpet
har de senere årene steget med 18 prosent årlig, og er nå oppe i cirka
6.000 milliarder kroner i året, ifølge organisasjonen Tax Justice Network.
Derfor mener utviklingsministeren at vi bør bistå myndigheter i fattige land som Nigeria i kampen mot at de
korrupte rasker med seg penger til skatteparadis. Men de som i størst grad rasker med seg penger fra
fattige land til skatteparadisene, er ikke korrupte afrikanere, men velholdte bedriftsledere fra vestlige
storselskap. Årlig forsvinner det 12 ganger mer ut av utviklingsland på grunn av storselskapers bruk av
falske transaksjoner internt i selskap og lignende metoder for å unndra skatt, enn det som forsvinner på
grunn av korrupsjon. Det viktigste en norsk regjering kan gjøre i solidaritet med fattige land som kjemper
mot kapitalflukt til skatteparadisene, er derfor å sørge for at norske storselskap betaler skatten sin og ikke
flytter pengene ut via skatteparadis, når de driver virksomhet i utlandet.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 16.02. 2009.
Les hele kommentaren her:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/1234863724

4. Tid for sosial frigjering
Forumrørsla må handle om "sosial frigjering". Og det er vel frigjering frå det økonomiske systemet
sitt åk ei heil verd lengtar etter no?!
Av Ivar Jørdre og Thorleif Berthelsen, Attac Bergen og Hordaland
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Verdas sosiale forum gjekk føre seg i Belem i det nordlege Brasil 26.januar til 1. februar. Ei rekordstor
deltaking på 135 000 frå 142 land, dei fleste frå Sør-Amerika og særleg frå Brasil, gjorde forumet spennande
og innhaldsrikt. Forumet var interessant i høve til viktige saker som global økonomikrise og mobilisering til
djuptgripande endringar. The Economist kommenterte at WSF var mer forent enn sin motpart i World
Economic Forum. Der mangler dei da også visjoner og truverdege grep for framtida. Viktige ting på WSF var
også markering av 50 år sidan revolusjonen på Cuba og solidaritet med palestinarane sin kamp mot det
israelske sionistregimet.
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1234862187

5. Eit klapp på skuldra til Telenor og Aker Kværner
Samfunnsansvar blir til gjennom lover og reglar, ei kritisk presse og lokal motmakt. Ikkje eit klapp på
skuldra, skriv styremedlem i Attac, Ingrid Fiskaa.
Regjeringa la nyleg fram ei stortingsmelding med tittelen ”Næringslivets
samfunnsansvar i en global økonomi”. ”Næringslivets samfunnsansvar” er det norske
uttrykket for det som på engelsk blir kalla Corporate Social Responsibility (CSR), eit
kodeord for ønsket om at bedrifter skal oppføra seg pent, og då særleg i
utviklingsland. Temaet skulle vera høgaktuelt etter avsløringane om arbeidsforholda
hos Telenor sine underleverandørar i Bangladesh og Aker Kværner si verksemd på
Guantanamo. Meldinga ber likevel ikkje preg av ei svekka tiltru til norske selskap i
utlandet. Tvert om understrekar regjeringa kor positivt det er med ”økonomisk
engasjement” i utviklingsland. Problemet er snarare at ”mange utviklingsland er
preget av mangelfullt lovverk, svakt styresett, utstrakt fattigdom og korrupsjon”.
Denne grunnhaldninga – at norske selskap vil det gode, medan forholda ikkje alltid
legg til rette for det – gir det logiske utslaget at det ikkje skal lagast lover eller bindande retningslinjer for
bedriftene. I staden uttrykkjer regjeringa forventningar til norske bedrifter, og vil styrka rådgivings- og
rettleiingstilbodet om samfunnsansvar. Regjeringa håper altså at norske selskap oppfører seg pent, men har
ikkje tenkt å regulera denne oppførselen.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 09.02.2009
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1234350211

6. Sykehus er ikke butikk
”Har du penger kan du få, har du ingen må du gå." Det er bred enighet
om at dette prinsippet ikke skal gjelde for norsk helsevesen, skriver
Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.
Mennesker som blir syke skal få hjelp uavhengig av deres økonomiske
situasjon. Likevel har man organisert de norske sykehusene som foretak, som styres etter
bedriftsøkonomiske regler og lønnsomhetsprinsipper. I styrene sitter representanter med erfaring fra
bedriftsledelse, og tar beslutninger om nedleggelser og sammenslåinger, ut fra økonomiske beregninger.
Styremedlemmene har i oppgave å late som at sykehusene er private aktører i et marked for sykdom og
behandling. Det skal angivelig gjøre driften mer effektiv.
Likevel er helsetilbudet ikke bra nok. Pasienter må ligge i gangene. Det er ikke tid til å gi ordentlig omsorg.
Det drives rovdrift på de ansatte.
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Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1233737749

7. Pensjonssparing- ren svindel?
Det er helt avgjørende med større grad av demokratisk kontroll, og at selskapene som er kjent for å
skrive mye med liten skrift, får erstatningsansvar når de lurer folk, uttaler nestleder i Attac Norge,
Helene Bank.
Jon Hustad i avisa Dag og Tid har på enkel og lettfattelig måte forklart hvor lettlurte vi er. Storebrands og
Vital Masterfonds tilbud får gjennomgå. Hustad gir de enkle regnestykker. Vital og Storebrand tjener helt
marginalt på det som er best for folk. Derfor forteller "rådgiverne" ikke om de løsningene. Kredittilsynet har
nettopp kommet ut med en rapport som kan fortelle at nedbetaling av lån er den beste sparing, vil du ta
risiko og spare i fond, kjøp indeksfond.
- Fordi vi ikke skjønner tjenestene vi kjøper, fungerer ikke markedet - er konklusjonen litt spissformulert, sier
Helene Bank, nestleder i Attac.
Les Jon Hustads artikkel i avisa Dag og Tid: http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1457

8. Kriseeksport
De rikeste landene sender regningen for finanskrisa videre til de fattige, skriver Emilie Ekeberg,
leder i Attac Norge.
350 milliarder i krisepakke til bankene, og 50 milliarder til norsk
eksportindustri via Garanti-Instituttet for eksportkreditt (GIEK), er noen av de
pakkene regjeringen har bevilga, for å minske de negative konsekvensene
av finanskrisa på norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Det samme har
myndighetene gjort i andre rike land, til sammen har krisepakkene nå en
verdi av 11,5 billioner, eller 11,5 millioner millioner om man vil, amerikanske
dollar.
Myndighetene i fattige land har ingen mulighet for å trylle slike beløp og
garantier ut av ermet, for å beskytte sin økonomi, sine arbeidsplasser og sin
industri. I tillegg ser det ut som om de rike landene, Norge inkludert, har tenkt å eksportere seg ut av krisa.
På sine finanskrise-toppmøter har de understreket behovet for å ferdigstile den pågående
forhandlingsrunden i Verdens Handelsorganisasjon WTO, og det advares sterkt mot at regjeringer tyr til
proteksjonisme og lager hindringer for verdenshandelen. Slik vil norske bedrifter, med statsmilliardene i
ryggen, kunne bøte for mindre etterspørsel hjemme ved å produsere for verdensmarkedene. Mot slike
subsidierte eksportbedrifter, blir det en svært urettferdig kamp for overlevelse for de fattige landenes
bedrifter og arbeidsplasser, når verdensøkonomien går inn i en nedgangsperiode.
dens finanskrise.
Kommentaren sto på trykk i Ny Tid 30.01. 2009
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1233652451
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9. Attac på facebook
Attac har opprettet en egen profil på facebook, Er du også på facebook? Bli Attac-venn.
Attac har også en egen vennegruppe på Facebook. Bli med i gruppa, delta i diskusjonen eller fortell andre
Attacere om ting som opptar deg.

10. Butikk Attac
”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
vi er i ferd med å få et styringssystem som beregner profitt av det som vi her
landet har vært vant til å se på som universelle rettigheter.
Pris 70kr

at
i

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
”Klima for ny oljepolitikk”, er Attacs artikkelsamling om Norges rolle som oljeprodusent,
klimaforkjemper og fokus på rettferdig utviklingspolitikk.
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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

11. Aktivitetskalender
Lansering av rapport: Noregs frihandelsavtale med Colombia.
Tid: 5. mars kl 14-16
Stad: Miljøhuset, Grensen 9
Handelskampanjen sendte i fjor haust to representantar til Colombia for å finne ut kva
sivilsamfunnsorganisasjonane meiner om avtala Noreg er i ferd med å inngå med Colombia. Samlege
organisasjonar og forbund var bekymra for at avtala ville forsterke ulikskap, fattigdom og miljøforureining, og
innskrenke Colombias politiske handlingsrom.

Ulandsseminar: FNs rolle i bekjempelse av kapitalflukt og korrupsjon [Blindern]
Sted: Universitetet Blindern. Auditorium 7, Eilert Sundts hus, SV-Bygget.
Tid: 17.15-18.45
Utviklingsland og skatteparadiser: FNs
rolle i bekjempelse av kapitalflukt og
korrupsjon. Medarrangør: FN
Studentforum og FN- sambandet.

Debattmøte om finanskrisa og
boklansering
Sted: Dattera til Hagen
Tid: 20.03. 2009. Sett av kvelden,
informasjon om tidspunkt kommer.

Attac Norges Landsmøte
Sted: Oslo
Tid: 21.03- 22. 03. 2009

G20 motmobilisering
Tid: 28.mars, kl.13.00
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Sted: Foran Stortinget
For å møte den pågående finanskrisa, trenger vi reelle globale løsninger og samarbeid, formet av
interessene til dem som rammes av den økonomiske krisen, ikke av finanseliten som har skapt den, og tjent
seg rik på den. Attac inviterer bredt til markering mot G20 toppmøtet som finner sted i London 2. april.

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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