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1. Ledig vikariat som organisasjonssekretær i Attac
Attac er en del av en global bevegelse for rettferdighet, demokrati og fred. Attac har 2500
medlemmer og 13 lokallag i Norge og organisasjonen er etablert i 50 land i alle verdensdeler. Vi
søker nå en engasjert person til å fylle stillingen som
organisasjonssekretær fra midten av mai 2010 til og
med desember 2010.
Organisasjonssekretæren har ansvar for daglig drift
av Attacs kontor i Oslo, herunder kontakt med
medlemmer og organisering av medlemsdatabase,
behandling av øvrige henvendelser og oppfølging av
disse, samt ansvar for økonomirutiner.
Organisasjonssekretæren skal holde oversikt over
lokal aktivitet rundt omkring i landet og ha
personalansvar for 1-2 ansatte.
Organisasjonssekretæren vil arbeide i nært samarbeid med Attacs nasjonale ledelse og de frivillige
som bidrar til organisasjonens drift. Organisasjonssekretæren vil delta og bistå under møter i styret
og arbeidsutvalget. Mange av de daglige arbeidsoppgavene vil utføres i samarbeid med en eller
flere personer i styret, eller andre frivillige som har ansvar for ulike oppgaver. Det normale er vanlig
arbeidstid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
Vi søker en person
- med engasjement for og innsikt i Attacs saker
- med organisasjonserfaring og evne til nettverksarbeid
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- som er strukturert og effektiv
- med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
- erfaring med budsjett og regnskap er en fordel
Lønn: ltr. 37.
Tiltredelse: mai 2010
Stillingen er et vikariat i 100 %
Søknadsfrist: 28. februar 2010
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til attac(at)attac.no
Spørsmål om stillingen rettes til organisasjonssekretær Frøydis Olaussen på 22 98 93 05.

2. Kasserolleaksjon utenfor Islands ambassade [Oslo]
Tid:6. mars, kl. 12:00 - 12:30
Sted: Islands ambassade - Stortingsgata 30, Oslo (Rett ved
Nasjonalteateret stasjon)
Lørdag 6. mars går Islendingene til valgurnene for å stemme over
Icesave- avtalen. En avtale som krever at alle må betale for de få rike
finanshøvdingenes kasinospill.
Vi viser solidaritet med Islendingene denne dagen, ta med kasseroller og grytesleiver, vi lager lyd
utenfor den Islandske ambassaden på valgdagen.
Vi sier:
Stem nei til finansslaveri!
IMF ut av Island!
Les mer om IMF og Island i saken under.

3. En øy i hjertet
Det internasjonale samfunnet er mer enn vedtak i IMFs styre, skriver leder i Attac Norge,
Emilie Ekeberg.
I disse dager drar en gruppe islandske aktivister fra tvangsauksjon til tvangsauksjon i Reykjavik, for
å protestere mot en lang rekke tvangssalg av hjem som står klare for innflytting ”om man bare
skifter sengetøyet”, som en av aktivistene uttrykker det.
Etter de islandske bankene kollapset, har øya blitt satt under
administrasjon av IMF. Et stramt økonomisk program medfører
kutt i offentlig sektor, og høyrentepolitikken setter fart på
tvangsauksjoner og legger småindustri død. Selv om IMFs
skadelige økonomiske politikk i krisetid er godt dokumentert,

2

Nyhetsbrev fra Attac Norge – februar 2010

avviser både SV og AP at Norge skal gi lån til Island utenfor IMFs kontroll, slik at islandske
politikere får handlingsrom til å møte krisen med en sosialt forsvarlig økonomisk politikk.
Hovedargumentet, for de norske politikerne, er at Island må være en del av det internasjonale
samfunnet.
Når det gjelder Island har det internasjonale samfunnet lignet mest på et Vill Vest-samfunn. Når de
tre store private islandske bankene kollapset høsten 2008, satte Storbritannias regjering inn
terrorlovgivingen mot Island. Dermed ble alle transaksjoner frosset, og heller ikke matvarer kom inn
til Island. Storbritannia og Nederland, med IMF i ryggen, ville ha den islandske staten til å
garantere for briter og nederlenderes tapte bankinnskudd. I en situasjon hvor det bare var mat igjen
til å fø befolkningen i to uker, og en storstilt plan for nedslakting av høns og svin måtte tre i kraft om
ikke terrorloven mot Island ble opphevet, gikk den islandske regjeringen med på kravet. De sa ja til
å sosialisere de private bankenes tap, etter at de hadde lånt beløp ti ganger større enn Islands
BNP, og tapt dem.
Så langt har de islandske aktivistene som kjemper mot IMF på Island, vunnet en viktig delseier.
Icesave- avtalen skal ut på folkeavstemning. Heller ikke folkeavstemningen skjer uten press fra det
internasjonale samfunnet. Om ikke islendingene overholder Icesave- avtalen, vil IMF holde tilbake
lånene til landet, heriblant Norges lån til Island, som er gitt under IMFs kontroll.
Heldigvis er det internasjonale samfunnet noe mer enn vedtak i IMFs styre. Det er mulig for land og
folk å samarbeide på tvers av udemokratiske og usolidariske finansinstitusjoner. FNs
finanskrisekommisjon, den såkalte Stiglitz- kommisjonen, advarer sterkt mot å bruke IMF i
finanskrisen. I stedet anbefales bilateralt og regionalt økonomisk samarbeid. I Latin-Amerika har
slike samarbeid gjort det mulig for blant annet Ecuador å kaste ut IMF av landet. Et nordisk
samarbeid kan gi Island den samme muligheten. Senterpartiet har foreslått at Norge stiller en
kassekreditt til rådighet for Island, slik at de gis økonomisk og politisk handlingsrom til å
reforhandle Icesave og unnslippe IMFs økonomiske program.
Lørdag 6. mars går islendingene til stemmeurnene. Her i Norge møtes vi foran den islandske
ambassaden med kasseroller og gryteskeier, for å vise at ikke alle i det internasjonale samfunnet
mener at det er rimelig at regningen for finanskrisen skal betales med tvangsauksjoner og
velferdskutt hos folk flest.
I sitt dikt ”I Nordlysenes land” beskriver den islandske forfatteren og aktivisten Einar Mar
Gudmundsson islendingene slik:
Du som har ditt hjem
på en øy i hjertet
og himmelrommets vidder
et fortau under dine føtter
Vi må støtte islendingene i å gjøre med IMF slik som folket i Gudmundssons dikt, som avsluttes
slik:
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Vi flår skinnet av mørket
Og skjærer hodet av elendigheten.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 15.02.2009

3. Sett av tid til sommersamling fra 29. juli til
1. august!
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til sommersamling på Malmøya utenfor
Larvik. Vakre omgivelser i skjærgården, interessante innledninger, debatter, ideelle
muligheter for bading og fysisk aktivitet, og hyggelig selskap er
noen av ingrediensene for et vellykket arrangement. Vi leier
jakthytta med overnattingsmuligheter innendørs, og mulighet for å
campe for de som skulle ønske det. Stedet er også godt egnet for
familier. Vi ønsker nye og gamle medlemmer, sympatisører og
interesserte velkomne. Sett av tid nå til noen interessante, lærerike
og herlige dager ved kysten!

4. Videoer fra Attacs konferanse
Lokallaget NTNU/HiST Attac har filmet og lagt ut videoer fra Attacs
konferanse om økonomiske alternativer og deltakende demokrati i Oslo fra
5. til 7. februar.
I overkant av 200 besøkende deltok på Attacs konferanse ”En annen verden er
mulig- men hvilken?”.
Omkring 30 innledere fra inn og utland innledet om alt fra demokratisk
økonomistyring til deltakende budsjettering og en grønn og bærekraftig
økonomi. Noen av disse innledningene er nå tilgjengelige via nettet, og flere vil bli lagt ut etter
hvert, så følg med!
For å se de aktuelle videoene klikk deg videre på linken under:
http://www.attac.no/video

4. Tenk to ganger!
”Doublethink: the two faces of Norway’s foreign and development policy”, er en rapport
skrevet av Mark Curtis, historiker og politisk forfatter. Han stilller spørsmålstegn ved
Norges rolle som velgjører internasjonalt. Last ned rapporten!
Politisk forfatter og historiker Mark Curtis, også kjent fra den britiske nyhetsavisa The Guardian, er
kjent for å avdekke britisk utenrikspolitikks sanne ansikt. I januar 2010 lanserte han rapporten
”Doublethink: the two faces of Norway’s foreign and development policy”.
Han fremhever i sin rapport at Oljefondet riktignok har etiske kriterier og har ekskludert noen
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selskaper fra sin portefølje, men at fondet fortsetter å investere i en rekke selskaper som bryter
menneskerettighetene og skader miljøet. Oljefondet er dessuten ikke nevneverdig mer etisk enn en
rekke andre investeringsfond, hevder Curtis. Mens FN oppfordrer til sterkere global styring, som
forøvrig støttes av norsk bistand, belager regjeringen seg på at bedrifter
frivillig vil ta det nødvendige samfunnsansvar.
Curtis er kritisk til at Norge ikke aktivt går inn for å lete fram de selskapene
som beviselig har bedre profil både ut i fra miljøstandarder og sosialt, og for
ikke å aktivt opprette en egen portefølje av investeringer med mål om å
bekjempe klimaendringene. Til tross for at det har blitt tatt positive skritt for å
etablere etiske retningslinjer og at et lite antall selskaper har blitt ekskludert, er
enten terskelen for ekskludering av selskaper for høy eller så overser
Etikkrådet og regjeringen offentlig tilgjengelig informasjon om selskaper hvor
Norge har investeringer, konkluderer Curtis i rapporten som er skrevet på oppdrag fra Forum for
Utvikling og Miljø.
Gå til rapporten her:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/doublethink

5. Kalender
Årsmøte i NTNU HiST Attac. [Trondheim]
Tid: Torsdag 25. februar kl. 19.00
Sted: Kafe Ni Muser.
Vil du være med på å bestemme hva NTNU HiST Attac 2010 skal bli? Kom på årsmøtet!
Rune Skarstein innleder om globalisering og multinasjonale selskaper.

Årsmøte i Attac Oslo Vest
Tid: Mandag 1.mars kl. 17 - 19
Sted: Jakob Aalls gate
Hjertelig velkommen!

Kasserolleaksjon utenfor Islands ambassade [Oslo]
Tid: 6. mars, kl. 12:00 - 12:30
Sted: Islands ambassade - Stortingsgata 30, Oslo (Rett ved Nasjonalteateret stasjon)

Pubdebatt om børsskatt fredag 19. mars kl. 19.00
Sted annonseres på kalenderen på nettsiden.
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Landsmøte i Attac 20. - 21. mars [Oslo]
Tid: 20 til 21. mars
Sted: Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15, Oslo
Valgkomiteen er nå i gang med å sette
sammen det nye styret.
For å få et godt styre også i neste periode trenger de tips til
kandidater.
Valgkomiteen er opptatt av at styret skal være bredt sammensatt, og for å få til
dette er det viktig med innspill fra mange.
Komiteen består denne perioden av: Helene Bank, Espen Edvardsen og Hilde Nylén. Har
du eller ditt lokallag innspill, kan de sendes til hildenylen(at)hotmail.com

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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