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1. Sammenbrudd var det beste!
WTO-forhandlingene brøt sammen tirsdag ettermiddag etter en uenighet om
utviklingslandenes sikkerhetsmekanisme for landbruksvarer.
– Det er betegnende for denne runden at
sammenbruddet skjer fordi USAs agrobusiness
ikke får tilstrekkelig markedsadgang i
utviklingsland, sier Linn Herning, styremedlem i
Attac.
Doharunden som startet i 2001 skulle i følge
mandatet sette utvikling i sentrum, men har
gjennom forhandlingene dreid seg stadig mot
markedsadgang for rike land. Det endelige
sammenbruddet skjedde over uenigheten om SSM
(special safeguard mechanism) mellom USA og
India og Kina i spissen for utviklingslandenes
G33-gruppe. SSM er en sikkerhetsmekanisme
som skal beskytte utviklingslandenes
landbruksmarkeder mot store og plutselige prisfall
som følge av import.
- Det var altså beskyttelsesrett for småbønder i
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utviklingsland mot storeksporterende agrobusiness. Ikke vanskelig å velge hvem du
støtter, hvis det er en utviklingsrunde du vil ha, sier Linn Herning som har fulgt
forhandlingene i Geneve.
Se Attac sin rapport om Doharunden: Fra utviklingsrunde til markedsadgang - for de
rikeste (Attac 2006):
http://attac.no/meninger/1123864545/1123864631/1170944872
Les Linn Herning sine rapporter fra forhandlingene i Geneve og flere aktuelle
nettsteder her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1216721276

2. Det er behov for et helt nytt internasjonalt
regelverk for handel
Aksel Nærstad rapporterte fra WTO-forhandlingene i forrige uke: Det er behov for et
helt nytt internasjonalt regelverk for handel, et regelverk som bygger på hva som
tjener kampen mot fattigdom og sikring av miljøet. Norge kan gå foran ved å si det
klart og tydelig i Genève denne uken, og ved ikke å godta noen ny avtale i WTO nå.
Det skriver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet og talsperson for Handelskampanjen.
Matkrisa de siste månedene som har drevet minst 100 millioner
mennesker ut i ytterste fattigdom og gjort livet mye vanskeligere
for mange flere, burde ha fått verdens regjeringer til å legge om
kursen for landbrukspolitikken. I stedet fortsetter en i WTO å
anbefale mer av det som har vært en viktig årsak til matkrisa.
Forslaget til ny WTO- avtale vil gjøre det mye vanskeligere for
utviklingslandene å produsere mat til egen befolkning. Forslaget
vil også ramme store deler av familielandbruket i rike land hardt.
For norsk landbruk vil en slik avtale være en katastrofe.
Til tross for at det i WTO er bestemt at alle avtalene det nå forhandles om, skal
vedtas under ett, er det viktige områder, bl.a. for Norge, som det nå ikke skal
forhandles om i Genève. For Norge har det vært et viktig punkt å få på plass et
regelverk som hindrer land i å ta i bruk regelverk mot dumping for å stoppe norsk
eksport av fisk. Det vil være meget oppsiktsvekkende om Norge skulle gå med på en
avtale med dramatiske negative konsekvenser for norsk landbruk, uten en gang å
vite om en har fått noe positivt igjen på et annet viktig område.
Den norske regjeringa må holde fast ved prinsippene i Soria Moria- erklæringen om
at land må ha rett til egen matproduksjon, og at utviklingsland må ha muligheten til
å ta i bruk samme virkemidler som Norge har brukt for å bygge opp en velferdsstat.
Hvis regjeringen skal følge sin egen politiske plattform, må det bety at regjeringen
sier NEI til en ny WTO- avtale bygd på forslagene som nå ligger på bordet.
Avblås Doha-runden
Forhandlingene om en ny WTO- avtale som startet i Doha i 2001, har brutt sammen
gang på gang. Nå bør hele denne forhandlingsrunden avblåses. Forhandlingene i
WTO bygger på en frihandelsmodell fra nyliberalismens høydepunkt på slutten av
1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Mat-, klima- og finanskrisen viser nå at
denne modellen fører til økte problemer og fattigdom. Det er behov for et helt nytt
internasjonalt regelverk for handel, et regelverk som bygger på hva som tjener

2

Nyhetsbrev fra Attac Norge – juli 2008

kampen mot fattigdom og sikring av miljøet. Norge kan gå foran ved å si det klart og
tydelig i Genève denne uken, og ved ikke å godta noen ny avtale i WTO nå.
Det vil ikke bli noen krise i verdenshandelen om det ikke blir noen ny WTO- avtale.
Det finnes en eksisterende avtale. Den er ikke bra, men alternativene som ligger på
bordet, er verre. Ingen ny avtale er bedre enn en ny og dårligere avtale.
Medlemmer i HANDELSKAMPANJEN: Attac, Fagforbundet, For velferdsstaten, Handel
og Kontor, Latin-Amerikagruppene, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag,
Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
OIKOS, PRESS, Spire - Utviklingsfondets ungdom, Ungdom mot EU, og
Utviklingsfondet.

3. Seminarrekke: Demokratisering av finansmarkedene
Høsten 2008 arrangerer Attac seminarrekke i Oslo om demokratisk kontroll over
finansmarkedene.
Alle møtene finner sted på Litteraturhuset (Wergelandsveien 29, Oslo), rom Nedjma
fra kl.: 17.00-18.30
Datoer for møtene er: Fredag 8. august, mandag 18.august, mandag 8. september,
mandag 29. september, mandag 20.oktober, mandag 10.november og mandag
1.desember.
Første møte fredag 8. august:
FINANS OG UTVIKLING - hvilke initiativ trengs internasjonalt?
Innledere:
Matthew Sowemimo, Campaign Manager, Christian Aid. Matthew er ansvarlig for
britiske Christian Aid sin skattekampanje, og vært medforfatter i rapporten "Death
and Taxes" som ble lansert i Norge tidligere i vår.
Representant fra Kirkens Nødhjelp (ikke bekreftet)
Ordstyrer: Hans Morten Haugen, 1. amanuensis Diakonhjemmet Høgskole
Mer informasjon om møtene kommer på www.attac.no.
Attac så dagens lys i kjølvatnet av en verdensomspennende finanskrise, som et svar
på de enorme sosiale og økonomiske konsekvensene av krisa. Som ei ensom men
klar stemme har Attac siden forsøkt å vise verden at det finnes måter å regulere
finansmarkedene på. Dette er nå ti år siden, og verden står overfor en ny
finanskrise. Det er på tide å fornye debatten, finne nye virkemidler og få flere med i
kampen om demokratisk kontroll over finansmarkedene.
Aktører i finansmarkedene står i dag fritt til å operere som de selv vil. Her ligger mye
av forklaringa til hvorfor disse aktørene samla sett på mange måter har blitt en
maktfaktor i samfunnet. I dette kontrollvakuumet har banker og meglere fått
mulighet til å utvikle kompliserte finansielle redskaper. Terra-skandalen fikk fram det
absurde i at heller ikke meklerne forsto produkta de solgte. Resultatet var enorme
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økonomiske tap for flere kommuner. Utvikla land kan likevel i større grad enn
utviklingsland takle svinginger og kriser i valuta- og finansmarkedene. Utviklingsland
kan i verste fall bli satt tiår tilbake i utvikling.
Vi er inne i en vond sirkel – et større og stadig mer komplisert finansmarked har
gjort sivilsamfunnet stadig mer maktesløst. Kanskje er det frykten for at vi ikke
forstår hva som skjer, som har hindra oss i å ta til motmæle. Men nettopp derfor er
det viktig at vi kommer på banen. Kan vi godta at et system som nesten ingen
forstår, kan ha så stor makt? Kan vi godta et system der all risikoen blir tatt av
menigmann i nedgangstidene, mens profitten i oppgangstider er samla på få hender?
Attac Norge inviterer til seminarrekke høsten 2008 for å finne løsninger som gir en
mer demokratisk kontroll over de globale finansmarkedene.

4. Noen ganger er det enkelt
- Det finnes en enkel og billig vei til åpne og rettferdige
markeder. Multinasjonale selskaper kan begynne å
rapportere hvor mye de tjener og skatter i hvert enkelt
land, skriver Sigrid Klæboe Jacobsen, medlem i Attacs
Internasjonale Utvalg.
Det internasjonale skattenettverket Tax Justice Network
har lansert prinsippet med land til–land- eller country-by-country reporting.
Essensen med land-til-land-rapportering er enkel: selskaper rapporterer på
omsetning, resultat og skatt samt eierforhold i alle land de opererer i. I dag trenger i
dag ikke å bryte ned sine regnskap på denne måten; dagens praksis er å samle
sammen alle tall og offentliggjøre dem samlet for svært store geografisk områder,
for eksempel under overskriften "Afrika". Den enkelte afrikanske stat kan dermed
ikke finne ut nøkkeltall for sitt land. Endatil kan det ofte være vanskelig å finne ut
hvem som egentlig eier selskapet.
En av de største fordelene med en slik rapportering er at det gjør skatteunndragelser
vanskeligere. Men langtidseffektene kan bli enda større: ettersom en åpen økonomi
er en forutsetning for et godt marked, vil dette fjerne en stor destabiliserende risiko i
de internasjonale finansmarkedene.
Selskapene selv kan tjene på å imøtekomme denne utviklingen. Allerede har det blitt
utviklet etiske rangeringer for forbrukere som blant annet tar hensyn til om
selskaper benytter seg av skatteparadis. (Se www.ethiscore.org)
Enkelte hevder at dette vil medføre et tyngende byråkrati for bedrifter. Men
sannheten er at dette er opplysninger selskapene uansett sitter med, så kostnadene
er minimale.
Land-til-land-rapportering har støtte i EU-parlamentet, som i 2007 sa at de ønsker at
dette blir implementert for utvinningsindustrier. Dermed er man kommet et viktig
skritt fremover for denne rapporteringen.
Jeg tør påstå at intet annet tiltak vil med så lite kostnad, og med så stor enkelthet
og effektivitet gi så store resultater. Land-til-land-rapportering fortjener derfor bred
folkelig og politisk debatt.
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Kommentaren ble publisert på www.skatt.no, 9.juni
Les mer om land-til-land rapportering her:
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Country-by-country_reporting_-_080322.pdf

5. Alternativer til patenter
Dagens patentregler bør byttes ut med andre metoder
for innovasjon. Det skriver lege Gernot Ernst, leder i
Attac Buskerud og Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge i
en kommentar i Ny Tid.
Vi har i dag et system hvor substanser som kan brukes i
medikamenter patenteres. Dette gir selskaper enerett til
å produsere en substans, eller selge lisenser for
produksjon til andre. Den aktuelle arbeidsfordelingen
kan skisseres slik: Både offentlige og private forskningsinstitutter forsker på
substanser som kan virke som medisin. Først når man har funnet frem til substanser
som virker, overtar private forskningsinstitutt, og gjennomfører dyreforsøk for å
teste virkningen og sikkerheten. Ofte dreier det seg det om mindre foretak, utstyrt
med risikokapital fordi det forventes høye avkastninger senere. Patenter til lovende
substanser blir kjøpt opp av større farmasøytiske selskaper som betaler andre
mindre firmaer for å gjennomføre studier på først friske, senere syke mennesker.
Hele prosessen er svært kostbar, påstår industrien. Tusener av substanser må testes
for å finne frem til én som virker og som senere kan selges som et medikament,
dermed kan kostnadene være opp til en milliard dollar - Og derfor må medikamenter
være så dyre, er argumentene fra medisinalindustrien.
Urettferdig omfordeling. Når vi ser på pengebruk, så er det bare en brøkdel av
medikamentprisen som reelt brukes på forskning. Av hundre kroner som en pasient
betaler for et medikament, går ca. 15 til 20 kroner direkte i aksjeutbytte, minst 40
kroner brukes på marketing, minst 20 kroner går til lønninger og høyst 20 kroner
utgjør egentlige produksjonskostnader. I land hvor det finnes offentlige
trygdesystemer, betyr det at en stor del offentlige penger blir brukt for å gjøre de
rike direktører og aksjeeiere enda rikere. Dette er en omfordeling som bidrar til at
forskjellene øker.
Dette systemet har dessuten flere uheldige konsekvenser. Industrien forsker mest på
sykdommer som er utbredt i den rike verden, som diabetes, overvekt,
hjertesykdommer og kreft. Noen av substansene, eksempelvis de som virker mot
hjertesykdommer er det også behov for i utviklingsland, men prisene gjør det umulig
for vanlige folk i disse landene å få behandling. Samtidig finnes lite nevneverdig
forskning for sykdommer som eksempelvis parasitter eller malaria, som er mest
aktuelle i fattige land. Klinisk forskning fokuserer i tillegg på alt som kan patenteres,
mens andre, delvis like effektive metoder, som ulike forebyggende tiltak, fysioterapi
og psykologiske behandlingsmetoder ikke blir testet. Man forsker ikke på det som
hjelper, men det som kan selges. Dette er ikke nødvendigvis det samme.
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Blakke norske sykehus. Det er en glemt faktum at vi har hatt mange år med
medisinsk forskning før det fantes patenter. Mange av de substansene som vi bruker
i dag ble funnet og produsert i en tid hvor medikamenter ikke ble patentert som de
gjør i dag. I mange land begynte patentering av de fleste substanser først på 1960tallet. Klinisk kreftforskning ble gjennomført av offentlige institusjoner frem til 1980tallet. Den gang var cellegift 100 ganger billigere enn i dag. Først etter en ideologisk
høyredreining, en utbygging av patentsystemet og dermed muligheten til å kreve
høye priser på bekostning av pasienter og trygdekasser ble det interessant for de
private å forske på kreftmedikamenter. I dag blir også norske sykehus blakke, fordi
de må betale kunstig høye priser for nye kreftmedikamenter.
Premiefond og stiftelser. Det finnes ingen argumenter for at klinisk forskning bare
kan utføres av private aktører. Offentlige institutter har gjort det før og kan gjøre det
igjen. De substansene som blir funnet kan eventuelt patenteres offentlig og bli
produsert av legemiddelindustrien på lisens – og dette atskillig billigere til fordel for
trygdekassene. Offentlige institutter kan bruke mekanismer som brukes i utvikling av
programvare, hvor åpne lisenser forhindrer at noen krever patenter på offentlige
resultater. Hvis det er et ønske at private aktører skal drive forskning, så kan de
enten få offentlig støtte eller en garanti fra offentlige institusjoner om at de får solgt
medikamentene sine i et vist antall år, de såkalte ”push and pull”- mekanismer. I
høyere grad enn i dag vil stiftelser kunne gjennomføre forskning på for eksempel
medikamenter mot Malaria eller Tuberkulose, og forvalte patentene. Lokale selskaper
i mer industrialiserte land i Sør kan overta produksjonen med betingelse om at
prisene må holdes på et akseptabelt nivå.
Professor i Økonomi og tidligere Verdensbank-sjef Joseph Stieglitz, har foreslått
premiefond som et alternativ til patenter. Dermed premieres nyvinninger og god
forskningsinnsats, og forskningen kan styres slik at medisinene som utvikles kommer
flest mulig mennesker til gode, både i Nord og i Sør.
Patentsystemet gjør at legemiddelindustrien kan melke de statskassene. En
konsekvens av dette er at mange mennesker i Sør, og i stigende grad i Nord, ikke får
en effektiv behandling. I Norge kan vi snart komme til å oppleve at bare visse
pasientgrupper (eksempelvis unge og arbeidsaktive) får finansiert en dyr, men
effektiv behandling. Det nåværende patentsystemet er ansvarlig for mange dødsfall
som kunne vært forhindret – hvis ikke grådigheten hadde vært så stor.

6. Attac støtter Marokkanske rettighetsforkjempere
Den europeiske Attac- bevegelsen støtter den
marrokanske befolkningen i byen Sidi Ifni i deres kamp
mot marginalisering og fattigdom. Folkelige protester og
aksjoner har blitt møtt med vold og undertrykking av
myndighetene.
Den marrokanske 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.
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De har blant annet forlangt en lokal administrasjon, en ny vei mellom Sidi Ifni og
byen Tantan, oprettelsen av et fiskeriverft, arbeidsplasser, gratis medisin og
forbedrede helsetjenester og boliger.
Folket hadde i en aksjon stengt byporten for trafikk, og 7.juni i år, svarte politiet
med en voldelig motaskjon som involverte hele 4000 politimenn. Hele byen fikk
merke den voldelige framferden til politiet da politimenn brøt seg inn i folks hjem,
pågrep og arresterte flere.
Den europeiske Attac- bevegelsen gir sin fulle støtte og solidaritet til folket i Sidi Ifni
i deres kamp for sine rettigheter.
Les mer om saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/1216198868

7. Bli med til Europas Sosiale Forum
Vi i Attac Norge har gleden av å invitere alle interesserte
til å reise med oss til årets mest spennende politiske
hendelse, Europas Sosiale Forum i Malmø i september.
Attac har tatt på seg ansvaret i Norge med å mobilisere til
forumet.
Påmelding til buss og/eller overnatting her: pamelding.esf(at)attac.no
Eller ta kontakt med Attac- kontoret på telefon: 22 98 93 04
Vi setter opp buss fra Oslo onsdag 17. september, vi vil også melde oss på til
innkvartering av enkel standard, det vil si overnatting på skoler og i telt ved Malmø
feriesenter. Dersom annen overnatting er ønskelig, må dette ordnes selv. Du er
selvsagt velkommen til å reise med oss i buss, selv om du skulle ønske annen
innkvartering.
For mer informasjon ta en titt på forumets hjemmesider på www.esf2008.org eller
Attacs hjemmesider på www.attac.no. Vi gjør oppmerksom på at forumet har en
ordinær deltakeravgift på 40 Euro (omtrent 320 kr) og 20 Euro (omtrent 160 kr) for
deltakere under 22 år, pensjonister og arbeidsledige.
Leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg vil fra mandag 25. august – torsdag 4.
september reise rundt i Norge for å snakke om ESF. Følg med på www.attac.no for å
se reiseruten til Ekeberg.

8. Politisk avsporing
Norske politiske kommentatorer får mye plass i norske medier, men de politiske
analysene er hverken særlig skarpe eller fokuserte på hva slags politikk som føres.
skriver Marte Nilsen, styremedlem i Attac. Kommentaren sto på trykk i Dagsavisen.
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I en liten periode av mitt liv var jeg avspist med Fox News som eneste
nyhetskanal. Det vil si, kanalen ble raskt redefinert fra nyhetskilde til
ren underholdning. Riktig nok underholdning av det mer absurde
slaget. De som har fått med seg noe av valgkampen i USA vet hva jeg
snakker om: Er Barak Obama egentlig en rasist og en muslimsk
fundamentalist? I så fall må han vel også være en terrorist! Er vi i ferd
med å trykke en terrorist til vårt bryst? De merkeligste konklusjoner
trekkes fra de villeste påstander og det politiske kommentatorkorpset
er i rasende ekstase.
En viss underholdningsverdi har denne kanalen hvis man forsøker å overse at det
faktisk er nyheter den utgir seg for å levere. Men det er det altså, skremmende nok.
Og resultatet blir at politikken dreier seg om alt annet enn politikk.
Spranget over til Norge er kanskje i overkant langt, men det er det hjemlige
nyhetsbildet de siste ukene som har fått meg til å minnes tiden da jeg forsøkte å
forstå verden gjennom Fox News. Politiske kommentatorer har fått voldsomt stor
plass, også her hjemme. Kanskje er de ikke like kokko som noen av sine
amerikanske kolleger, men de virker like lite interessert i politikk. Prosedyrer,
strategier og taktikkerier derimot, er åpenbart veldig viktig. Særlig skarpe i
analysene er de heller ikke: ”Er regjeringen svekket nå etter Haga-saken?”, ”Ja, det
er en tydelig svekket regjering vi ser nå”. Viktig melding der altså, til alle som gikk
rundt og trodde statsrådavganger og stabbursskandaler ville gi uant styrke til enhver
regjering.
Kommentatorkorpset er oppsiktsvekkende lite opptatt av hva slags politikk som
føres, men veldig interessert i hvordan det gjøres. Og her er det god hjelp å hente
fra politikerne selv i TV-medienes og avisenes politiske avsporing. Siv Jensen har
overgått seg selv, og muligens hele sitt partis stolte historie på feltet, med sin
sammenligning mellom Martin Kolberg og Robert Mugabe. Slikt blir det spalteplass i
metervis av. Og forrige helg entret den ferske Unge Høyre-lederen den politiske
arenaen med flaue pubertale vitser om Trond Giske. Gratulerer med dagen. Hele
førstesiden i Dagbladet.

9. Aktivitetskalender
Semenirarekke: Demokratisering av finansmarkedene
Tid: kl.: 17.00-18.30
Dato: Fredag 8. august, mandag 18.august, 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.
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.
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Konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda:
Dato: 28. - 29. august.
Sted: Sauda Fjord Hotel
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
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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