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1. Motmakt til G8 i Oslo
MANDAG 7. JULI er du IKKE invitert til G8-toppmøte i Japan. Derfor inviterer vi deg til G-ALLE.
Det blir folkemarkering på Eidsvoll Plass kl. 15.00 og GRILLFEST med hengekøyecamp i
Kubaparken. Ta med grillmat! Blir det regnvær har vi pressenninger.
Vi går i parade fra Eidsvoll Plass kl 15:30.
KONSERT på Pavilion fra kl. 19
HYRVE fra Skjåk synger viser. Visesangeren kombinerer det tradisjonelle med det nyskapende,
det absurde med det bastante, det skjøre og milde med det sinte og utblåsende.
Balkanbadet RAKIJA slår an danserytmen. Rakija spiller
tradisjonell folkemusikk fra Balkan og blander den med elementer
fra funk, rock og klassisk musikk.
Attac, Slug, Press, Changemaker, Spire, NU.
Litt faktaopplysning:
G8 består av de åtte ledende industrinasjonene i verdenFrankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976)- samt
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Russland, som ble invitert til å delta i 1988 og ble medlem i 2002 (G8). G8-landene møtes årlig for
økonomiske og politiske samtaler mellom dets statsoverhoder, og mellom andre politikere og
embetsverk. G8 er blitt kalt en ”uofissiell verdensregjering”.

2. Kommentar til G8- møtet
Her kan du lese Emilie Ekebergs, leder i Attac, kommentar til G8 møtet:
Miljøtriks eller Afrika-triks?
På mandag 7. juli går det trettitredje G8-toppmøtet av stabelen ved Toya-innsjøen i det nordlige
Japan. G8-lederne har ikke noe demokratisk mandat når de møtes for å fatte beslutninger som
rekker langt ut over deres egne grenser, og det er ikke åpenhet om hva som skal diskuteres eller
hva som besluttes. Likevel er det klart at de høye prisene på olje og mat, oljekrisen og
matvarekrisen, er høyt oppe på agendaen.
For 33 år siden var det bekymring for fortsatt tilgang på billige råvarer etter avkolonialiseringen av
Afrika og oljekrisen i 1973 som samlet landene. Temaet er slik sett fortsatt det samme, nå som før
samles verdens mektigste land for å diskutere hvordan de skal sikre egen tilgang til verdens
ressurser.
Det er ikke bekymringen for fattige fiskeres manglende tilgang på brennstoff til sine fiskebåter, eller
de dårligst stiltes kjøpekraft som krymper i takt med de stigende matvarepriser, som motiverer til
toppmøte. Derimot bekymrer det G8-lederne at oljen er blitt så dyr at vinninga går opp i spinninga
for deres storselskaper. Derfor presses det på for at fattige land skal kutte sine oljesubsidier til
egen befolkning, slik at de skal slutte å etterspørre olje og heller gå tilbake til sine liv som ikkeforbrukere. Det legges også et press på oljeproduserende land for at de skal pumpe opp mer olje til
verdensmarkedene, der G8-landene har størst kjøpekraft.
Også matvarekrisen skal løses til fordel for G8landene. Mange u-land har av hensyn til egen
matsikkerhet begrenset eksport av ris og andre
viktige matvarer. De skal nå presses til å åpne opp
for eksport igjen. Svaret på krisene er altså mer
frihandel. Og det er selvfølgelig ikke overraskende,
siden disse åtte landene er de som profiterer mest
på et frihandelsregime der de i kraft av sin rikdom
har førsterett på jordas ressurser.
Den største forskjellen mellom G8-toppmøtet i 2008 og det første toppmøtet i 1975 er kanskje de
store demonstrasjonene og alternative toppmøtene som nå følger G8-toppmøtene. G8-lederne
prøver å bremse opp for kritikken ved å ta i bruk ”Afrika-trikset”. De avslutter toppmøtene sine med
å love bort store summer i bistand, lovnader som for øvrig ikke blir fulgt opp og som derfor gir
mulighet til å love bort de samme pengene år etter år. Nytt i år er et miljøtriks. Den offisielle G8nettsiden er blitt økologisk, noe som betyr at alle nedlastbare filer er lagt ut i lav oppløsning.
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G8-landene står for en daglig utarming av de fattigste landene, som vestlige storselskaper,
internasjonale finansinstitusjoner som Verdensbanken og IMF, og Verdens Handelsorganisasjon
(WTO) står for. Verdensbanken og IMF kontrolleres av G8-landene, og her dikteres den
økonomiske utviklingen i fattige land, gjennom krav om privatisering og handelsliberalisering.
Klimakrisen, som slår hardest ut for fattige land, får ikke G8-lederne til å tenke to ganger før de
presser på for mer oljeutvinning i verden, og heller ikke eget overforbruk ser det ut til at det skal tas
et oppgjør med.
Uansett om det blir miljø-trikset eller Afrika-trikset som er PR-strategien for årets G8-møte må vi
ikke bite på. Det er bare en oppskrift som gjelder om vi skal løse krisene verden står overfor, til
fordel for de som rammes av krisene – nemlig at menneskene som rammes også får mulighet til å
ta del i løsningen. Verken økologiske nettsider eller tomme bistandsløfter må få oss til å tro noe
annet.
Kommentaren ble publisert i Nationen 30.06.08

3. Til kamp om lokale sykehus
Attac Buskerud var mandag 16.juni med på å arrangere folkemøte på Kongsberg for å
bevare lokalsykehusene. Overlege ved Kongsberg Sykehus Gernot Ernst, Attac Buskerud,
ledet initiativet.
Over 150 mennesker møtte opp til sykehusaksjonen på Kongsberg.
Gernot Ernst, leder for Attac Buskerud, og talsmann for initiativtakerne har vært med på å starte
”Sykehusaksjonen Kongsberg”. Målet for aksjonen har vært å skape en tverrpolitisk allianse for
bevaringen av sykehuset på Kongsberg.
Helse Sør-Øst har utsatt høringsfristen for rapporten om den såkalte ”Hovedstadsprosessen” til
17.oktober. Rapporten tar blant annet for seg hvilke funksjoner de forskjellige sykehusene bør ha.
- Vi er veldig fornøyd med at høringsfristen er utsatt,
det er et skritt i riktig retning, uttalte Gernot Ernst til
Laagendalsposten.
Dette er hva Attac Buskerud skriver om tilstanden
i sykehussektoren:
Sykehusene er havnet i et uføre. Sykehusene har i
økende grad underskudd, selv om sykehusbudsjettet
ble økt fra 50 millioner kr i 2002 til 85 millioner kr i 2008.
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Da sykehusene ble overtatt av staten, så fikk de ikke bare en ny eier. Sykehusene ble utsatt for et
eksperiment. Og eksperimentet har slått feil.
Nyliberale økonomer har en ideologi. Ideologien sier: privat styring er best. Hvis det ikke er mulig å
privatisere, så leder man en offentlig institusjon som om den er en privat bedrift. Dette kalles ”New
Public Management”.
Pasientbehandling er blitt et produkt som blir ”stykkprisfinansiert”. Det lønner seg å behandle flere
pasienter med enkle sykdommer, men ikke behandle sammensatte lidelser. Tverrfaglig behandling
er ikke effektivt, sykehusene tjener best med flere innleggelser på spesialavdelinger. Private
sykehus og poliklinikker prøver å plukke ut lønnsomme pasienter. Men kanskje verst: beregning og
vurdering av investeringer blir erstattet av såkalte kapitalkostnader.
New Public Management begynner å få katastrofale konsekvenser i sykehusvesenet. Avdelinger
og etter hvert hele sykehus, fremfor alt lokalsykehus, kommer til å forsvinne. New Public
Management er en ideologi. Typisk for en ideologi er at ideologene lover alt, og bruker samme
modell for alle områder uansett om det kan vises til noen effektivitet eller ikke.
Sykehus kan ikke styres på sammen måte som aksjeselskap!
New Public Management må ikke ødelegge etablerte og velfungerende helseinstitusjoner!
Støtt (lokal)sykehusene mot ideologer og økonomer!
Rammefinansiering istedenfor stykkprisfinansiering!
Sykehusene må under demokratisk styring!

4. Sjukt system
Demokratisk styring av sjukehusa må bli valkampsak, skriv styremedlem i Attac, Ingrid
Fiskaa.
I 2001 omgjorde den første Stoltenberg-regjeringa sjukehusa til marknadsstyrte verksemder. Inn
med bedriftsøkonomiske prinsipp; ut med folkevalt, demokratisk styring. Den andre regjeringa
Stoltenberg – den noverande raud-grøne regjeringa – kunne ikkje ha gjort noko tilsvarande. Trua
på marknadsliberalismen er tydeleg svekka sidan den gongen. Regjeringspartia vann valet i 2005
på lovnader om mindre marknad og meir fellesskap.
Sjukehusreforma er ein formidabel fiasko. Sjukehusa slit med rekordstore underskot, som i
hovudsak skuldast innføringa av bedriftsøkonomiske rekneskapsprinsipp. Stykkprisfinansiering
fører til irrasjonelle prioriteringar, favorisering av dei enkle diagnosane og regelrett feilbehandling.
”Svingdørspasientar” har blitt eit omfattande problem: Sjuke folk blir utskrivne for tidleg, og heller
tatt inn igjen. Då kan dei nemleg reknast som to pasientar, og utløysa tilsvarande tilskot.
Styringsmodellen har også ført til overbyråkratisering, der dei tilsette brukar alt for mykje tid til
rapportering og utfylling av skjema, framfor behandling av pasientar. Belastninga på dei tilsette går
på helsa laus. Det er eit system som ikkje legg til grunn at pasientar skal bli friskare. I tillegg gjer
det dei tilsette sjukare.
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Demokratisk politisk styring er blitt avløyst av ein føretaksmodell, der overbetalte styremedlemmer
– mange av dei henta frå leiarstillingar i det private næringslivet – avgjer prioriteringane. Det gjer
dei etter snevre bedriftsøkonomiske målsettingar, og ikkje etter pasientane sitt beste. Slik er ein
stor del av velferdsstaten langt på veg privatisert, utan at eigarskapet har forlate det offentlege.
Ein slik reform ville aldri ha blitt gjennomført av den sittande regjeringa. Men kan ei raudgrøn
regjering snu utviklinga, slik ho har folkeleg mandat til å gjera? Eller nøyer ho seg med å ikkje gjera
dei same tabbane som då Stoltenberg var statsminister første gong? I dette tilfellet er det å ikkje ta
affære, det same som å forsterka utviklinga med nedskjeringar og nedlegging av viktige helsetilbod
i distrikta. Føretaksmodellen sørgjer for at denne prosessen kan rulla og gå, utan at det politiske
fleirtalet på Stortinget har gått inn for det. Det er paradoksalt at dei øvste folkevalte nøyer seg med
å irritera seg over prioriteringane i helsevesenet, men ikkje tar nødvendige grep for å styra i rett
retning.
I Skottland har det lokale parlamentet tatt helsevesenet ut av marknaden og flytta det tilbake til
offentleg forvaltning. Stykkprisfinansiering er erstatta med full rammefinansiering. I staden for å
konkurranseutsetta delar av drifta har dei fleste sjukehusa gått over til å løysa alle oppgåver med
eigne tilsette. Slik får dei betre og billegare tenester.
Det er fullt mogleg å gjera som
Skottland. Det vil vera eit rasjonelt,
og heilt sikkert eit populært val.
Demokratisk styring er rett og slett
den beste måten å sikra gode
helsefaglege prioriteringar, eit godt
utbygd helsevesen for alle. Det vil
dessutan gjera det meir meiningsfullt
å vera folkevalt, og meir
meiningsfullt å bruka røysteretten.
Demokratisk styring av sjukehusa
må bli valkampsak i 2009. Sentrale krav til partia bør vera at sjukehusa igjen blir ein del av
offentleg forvalting, at det bedriftsøkonomiske rekneskapssystemet blir avskaffa, og at innslaget av
stykkprisfinansiering blir trappa kraftig ned. Med tanke på det store folkelege engasjementet for
lokalsjukehusa, den store frustrasjonen blant dei mange tilsette i sektoren og den generelt gode
oppslutninga om gode offentlege velferdstilbod, vil det vera fullt mogleg å skapa eit sterkt press for
å ta sjukehusa ut av marknaden. Dei partia som vil gå til val på eit slikt program, kan fort henta
gevinst på valdagen. For den raudgrøne regjeringa kan det vera nøkkelen til fornya tillit.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 7.juni 2008.
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5. Traktat nei åpner diskusjoner
Fagbevegelse og nei-folk i Europa diskuterer nå om Irlands nei til EU-traktaten åpner
muligheter for bedre sikring av arbeidernes rettigheter.
Den svenske LO-lederen og presidenten i Den europeiske samorganisasjonen (EFS) Wanja
Lundby-Wedin sier til LO-tidningen at Sverige nå bør utsette behandlingen av traktaten.
– Irene har ikke sett et innbyggernes Europa med en sosial dimensjon, men en maktutøvelse
ovenfra, sier Lundby-Wedin. Hun mener at ratifiseringsprosessen ikke kan fortsette som om
ingenting har skjedd, slik en rekke sentrale europeiske politikere har tatt til orde for.
– Sier ett land nei, blir det ingen traktat. Slik er de grunnleggende reglene, sier hun.
Intern uenighet
Lundby-Wedin er imidlertid på kollisjonskurs med sosialdemokratenes leder Mona Sahlin, som i
likhet med statsminister Fredrik Reinfeldt (Moderaterna) mener EU trenger traktaten og at Sverige
skal fortsette prosessen. Her er det uenighet innad i det sosialdemokratiske ledersjiktet.
Riksdagsrepresentant Morgan Johansson sier til LO-tidningen at det er en ren provokasjon mot
Irland dersom ratifiseringen fortsetter.
– Skulle forhandlingene [med Irland] nå åpne for en endret arbeidsrett eller et unntak for forsvaret
som det nøytrale Irland vil ha, kan slike unntak kanskje også bli aktuelle for Sverige, sier
Johansson.
Sosial protokoll
I Danmark jubler LO Storkøbenhavn og LO Århus over nei-resultatet, og begrunner det med at irsk
fagbevegelses største forbund, Siptu, nå mener at en protokoll til Lisboa-traktaten som garanterer
retten til kollektiv arbeidskamp kan være det som fører prosessen videre. Dette tar også andre
viktige personer i fagbevegelsen til orde for, blant andre lederen for tysk LO, Michael Sommer.
Til 3Fs nettsted sier Finn Sørensen fra nettverket Fagligt Ansvar at det ikke er noen tvil om at det
vil være vanskelig for den irske regjeringen å overse fagbevegelsens bekymring for faglige og
sosiale rettigheter når de nå skal forsøke å redde traktaten. – Det irske nei løfter diskusjonen opp
på et høyere plan, og tvinger regjeringssjefene til å ta spørsmål om å sikre faglige rettigheter, og
dermed konfliktretten, på alvor.
EU-dommer
Irene selv debatterer også flittig hva som nå skal skje. Mange av lederne på nei-siden avviser at
det er nok med en protokoll for å sikre Irland en del spesielle rettigheter på familierett (abort) og
forsvar. Blant dem er Patricia McKenna, tidligere parlamentsmedlem for De grønne og nå leder for
People's Movement.
– De europeiske lederne ser bort fra de egentlige grunnene til at folk stemte nei, sier hun til
euobserver.com. McKenna tror lederne nå prøver å påføre irene tilstrekkelig dårlig samvittighet til å
vinne fram i en ny folkeavstemning.
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– Det er en lang rekke med saker EU-lederne må ta hensyn til, inkludert institusjonelle. Det gjelder
særlig «fair trade not free trade» (rettferdig handel, ikke frihandel), en slutt på
privatiseringsagendaen og hele spørsmålet om arbeidernes rettigheter i kjølvannet av den siste
tidens dommer i EF-domstolen, sier McKenna.
Trenger folkelig støtte
Irish Times rapporterer at i det støvet er i ferd med å legge seg etter nei-sjokket stikker traktatmotstandere over hele Europa hodet fram på nytt – da særlig i Frankrike og Nederland som begge
stemte nei til den forrige utgaven av traktaten.
– Jeg tror folk som stemte nei nå samler seg om en plattform
som krever at EU blir mer demokratisk, sier Susan George,
statsviter og tidligere sentral i Attac. Flere lands Attacorganisasjoner går inn for en ny europeisk debatt og valg av en
lovgivende forsamling som
skal utarbeide en helt ny grunnlov for EU. Denne nye traktaten
skal det deretter stemmes over samtidig i hele unionen. Den
tidligere statsministeren for Sosialistpartiet Laurent Fabius, som
sto på nei-siden i 2005, sier til Le Parisien at det irske neiet viser
at det er umulig å bygge EU uten folkelig støtte. En annen ledende nei-mann fra 2005, den franske
senatoren Jean-Luc Mélenchon, sier EU nå må lære konsekvensen av å produsere «uforståelige
tekster for å skjule den liberale kjernen» i EU-politikken.
Ville stemt nei
Også i Nederland håper motstanderne av traktaten på at en ny kampanje kan stanse parlamentets
planer om å ratifisere i juli, ifølge Irish Times. En meningsmåling nå i helgen viste at også
nederlenderne ville sagt klart nei til traktaten hadde de blitt spurt i en
folkeavstemning.
Av Eline Lønnå for LO-Aktuelt. Artikkelen ble publisert 18.06.2008

6. Kloden vår
- I dag er naturressursene felleseie, med mindre de er norske. Det skriver leder i Attac
Norge, Emilie Ekeberg.
- Regnskogen er verdens lunge, sier Stoltenberg. Den norske regjeringen vil verne regnskogen fra
kommersiell rovdrift og nedhugging, og gir en milliard kroner til et regnskogsfond i Brasil.
I slutten av forrige måned reiste Støre sammen med sine kollegaer fra USA, Canada, Danmark og
Russland til Ilulissat på Grønland, for å stadfeste at de arktiske områdene tilhører dem, og ikke alle
andre. Issmeltingen, som følger av klimaendringene, har åpnet for store olje- og gassfunn, i tillegg
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til at nye kommersielle sjøruter blir tilgjengelige.
- I alt som handler om ressurser, transport og interesser så har du hele tiden å gjøre med land som
posisjonerer seg. Det er menneskehetens gang, sa Støre her i Ny Tid, i forbindelse med møtet på
Grønland.
De sårbare arktiske områdene er altså ikke felleseie. Og heller ikke oljen er det, på tross av at den
har blitt dannet over millioner av år, lenge før det var noe som het Norge. Men regnskogen er det.
Brasils president Lula da Silva har uttalt at: Land som er blant de verste forurenserne i verden,
trenger ikke gi Brasil råd om hvordan vi skal beskytte regnskogen, eller snakke om Amazonas som
om området tilhører hele verden.
I Norge har vi tjent oss rike på oljen, og tviholdt på at
oljen som ligger på den norske kontinentalsokkel
tihører det norske folk og at den skal ilandføres og
behandles i Norge. At naturressursene tilhører oss
selv har vært vår vellykkede utviklingsstrategi. Det
betyr imidlertid ikke at vi ikke også eier
naturressursene i andre land. Via vårt statseide
oljeselskap StatoilHydro, eier vi også olje og gass i
blant annet Angola, Aserbajdsjan og Algerie.
Og det stopper ikke der. Overskuddet vi får fra å ødelegge klimaet ved å selge oljen, til rekordhøye
oljepriser, bruker vi til å kjøpe opp naturressurser overalt ellers i verden. Pengene som er samlet i
vårt enorme oljefond, et av verdens største pengefond, har gitt oss mulighet til å kjøpe eierandeler i
andre store oljeselskaper. Av de cirka 7.000 selskapene den norske stat er medeier i, har vi puttet
flest penger i oljeselskapene Shell, BP (British Petroleum) og Total. Til sammen over 30 milliarder
norske kroner. Det betyr at vi også eier naturressurser i Nigeria, Mexico, Egypt, Kina, Canada,
Vietnam, Pakistan, Colombia, Iran, Venezuela, Mosambik, Færøyene. Og Brasil. For å nevne
noen.
I dag er naturressursene felleseie, med mindre de er norske. Regnskogen er verdens lunge, og
landjordas største skattkammer av ulike planter og dyr. Derfor er det av felles interesse å verne
den mot kommersiell rovdrift. Det er ikke annerledes for de sårbare og unike arktiske områdene,
eller for jordens klima som ødelegges av økt oljeutvinning. Det er av felles interesser for
mennesker, på tvers av landegrenser, å beskytte vårt livsgrunnlag fra kommersiell rovdrift og
ødeleggelser som gir kortsiktige økonomiske gevinster. Det er tydelig å se at vi ikke kan overlate til
våre regjeringer alene å føre denne kampen for oss.
Kommentaren var publisert i Ny Tid 6.juni 2008.
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7. Attacs Sommeruniversitet
Attacs Sommeruniversitet går av stabelen i Saarbrücken, Tyskland, fra 1. til 6.august.

Attac arrangerer for første gang en ukes sommeruniversitet i Sør- Tyskland, fra 1.- 6. august.
Engasjerte mennesker fra hele Europa kommer sammen for å lære, diskutere og samarbeide om
ideer til felles strategier og kampanjer.
Demokratisering av økonomien, et økologisk og demokratisk Europa, og Europas rolle i verden er
noen sentrale tema for arrangementet.
Vi kan by på svært dyktige og interessante foredragsholdere der i blant sørafrikaneren Dot Keet fra
Alternativt nettverk for informasjon og utvikling, brasilianeren Adalmir Marquetti som vil snakke om
eksempelet med deltakende demokrati fra Porto Alegre, og kroateren Pippa Gallop fra Bank Watch,
som vil sette søkelys på internasjonale finansinstitusjoner og multinasjonale selskapers rolle i
Europa. Tidligere leder i Attac Frankrike og statsviter Susan George, vil også holde innledning på
sommeruniversitetet. Dette er en enestående mulighet til å bli kjent med nye og spennende
mennesker, og ikke minst Attac som organisasjon. Vi setter opp busser til Tyskland. Ta kontakt
med Siri: siri(at)attac.no.
Sommeruniversitetet er en enestående mulighet til å lære mer om viktige spørsmål knyttet til
utvikling, demokrati og solidaritet. Det er også en fantastisk mulighet til å bli kjent med mange nye
og spennende mennesker, og ikke minst Attac som organisasjon.
Ønsker du å gi en sommergave til Attac kan du støtte oss ved å sende inn penger til konto:
9001 05 90301. Sommeruniversitetet er et stort arrangement som blant annet vil trenge all den
økonomiske støtten det kan få. Merk betalingen med ESU.

8. Aktivitetskalender
G8-markering:
Dato: 7.-9. juli
Tid: Fra 15.00
Sted: Eidsvoll Plass og Kubaparken, Oslo.
I forbindelse med G8 toppmøtet i Japan fra 7. til 9. juli, blir det
motmarkering og demokratifest. Mer informasjon kommer.
Attacs Sommeruniversitet
Sted: Saarbrücken, Tyskland
Dato: 1.-6-august
Konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda:
Dato: 28. - 29. august.
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Nyhetsbrev fra Attac gis ut månedlig av: Attac Norge, Solidaritetshuset, Osterhausgt. 27,
0183 Oslo
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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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