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1. Folkets toppmøte
– alternativkonferanse i Toronto helgen før G20-toppmøtet
I helgen holder G8 og G20- landene sine toppmøter i Toronto, Canada. Attac- leder Benedikte
Pryneid Hansen representerte sammen med Marie Fosse Attac Norge på det alternative
People’s Summit. Konferansen samlet sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden helga før
toppmøtet. Marie og Benedikte blogger fra Toronto.

Det var stor variasjon blant sakene som ble tatt opp på det alternative toppmøtet som ble
avholdt på et av byens universiteter. Flere Attac- land var representert, der i blant Norge,
Tyskland, Frankrike og Quebec, og også det nystartete Attac Ontario deltok aktivt på
flere verksteder i løpet av helga.
På et møte om handel i regi av Council of Canadians kunne vi dele våre erfaringer fra
arbeidet vårt, gjennom organisasjonene i Handelskampanjen, med EFTA-Colombiaavtalen. De canadiske organisasjonene jobber med å sette fokus på fokus forhandlingene
om frihandelsavtalen mellom Canada og EU, som er til stor bekymring for det canadiske
sivilsamfunnet. Særlig gjelder dette områder som offentlige tjenester, matsuverenitet og
urbefolkningsrettigheter. Du kan lese mer om CETA her:
http://www.canadians.org/trade/index.html
Søndagen sto Robin Hood- skatt i fokus. Tomas
Coutrou fra Attac Frankrike var vår representant i et
panel om finansskatt. Kampanjen for Robin Hood1
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skatt har fått stor oppslutning i Canada, og arbeidet med å legge press på statsminister
Stephen Harper vil være i fokus for mange canadiske sivilsamfunnsorganisasjoner i
dagene før og under toppmøtet. Fredag kl 9 (canadisk tid) vil den internasjonale Robin
Hood- skatt kampanjen med flere, overlevere 150 000 underskrifter til støtte for en global
finansskatt til statsministeren. Attac Norge vil være tilstede på overrekkelsen, følg med
for oppdateringer. Du kan lese mer om den kanadiske Robin Hood- skatt kampanjen her:
http://robinhoodtax.ca/
”Veier ut av krisa” var tittelen på vårt eget møte samme dag. Både årsaker til krisa, veier
ut og generell informasjon om Attac sto på agendaen. Mange interesserte møtte opp, og
det var stor interesse for å få mer informasjon om det nylig oppstartede Attac Ontario.
Det kan se ut som Attac nå får sin første Attac- avdeling i et engelsktalende land!
Kunnskapsutveksling og kreative aksjoner står i fokus disse dagene og verkstedene,
møtene og aksjonene fortsetter hele uka. Bak gjerdene og barrikadene møtes lederne for
verdens økonomiske stormakter. På den andre siden står alle de som ikke ble invitert,
men som mener det ikke er legitimt at en liten gruppe mektige land møtes bak lukkede
dører for å ta avgjørelser som vil påvirke vanlige folk over hele verden.
For mer info se: http://g20.torontomobilize.org/

2. Sikkerhetssirkus under G20
Canadiere flest anser sitt land og folk som fredsommelig, og de
liker ikke å sammenligne seg med nabolandet USA, særlig når
det kommer til våpenkultur. Kanskje det er det som har fått så
mange spaltister og kommentatorer til å fokusere på den
canadiske statens paranoia i det tjue av verdens mektigste
ledere ankommer byen.
Canadas regjering har blitt kritisert for å bruke en milliard canadiske dollar, omtrent 6,5
milliarder kroner, på det tre dager lange møtet. Store deler av summen har gått med til
sikkerhetstiltakene. Det er mer enn det kostet å arrangere både OL og Paralympics i Vancouver
tidligere i år. Media har gjort sitt for å øke spenningen mellom politi og demonstranter med sine
uttallige og kreative ”hvordan overleve G20”-artikler. Ansatte i Torontos sentrale
forretningsområde har blitt oppfordret til å la Armani dressen være igjen hjemme for å unngå å
fange oppmerksomheten til ”aggressive” aktivister. For forretningsfolket har hele uka blitt til en
slags ”Casual Friday”. De ansatte i et av byens advokatfirmaer har fått instruksjoner om hvordan
de, i møte med aggressive demonstranter, skal rulle seg sammen til en ball og rulle til siden av
gaten. Det hadde jo utvilsomt vært et festlig syn med advokater som kom rullende ned Young
Street.
Byens normale politistyrke på 3 500 har økt til 12 000, og rapporter om ulovlig forvaring og
ransakelse av vanlige folk uten grunn, har de siste dagene strømmet inn. Toronto Community
Mobilization Network, nettverket som koordinerer mange av ukens arrangementer, har
opprettet en hjelpetelefon for folk som mener de er stoppet uten saklig grunnlag. Blant de som
har blitt stoppet er vanlig folk, basert på påkledning, og organisatorer og aktivister. Nettverket
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har et team med over 100 juridiske observatører som følger med på alle arrangementene i
forkant av, og under G20- toppmøtet.
Det spekuleres i om den provokative oppførselen til de tusenvis av politistyrkene som dominerer
bybildet er et ledd i å rettferdiggjøre kostnadene for de enorme sikkerhetstiltakene. Store deler
av sentrum er sperret av med betongblokker og sikkerhetsgjerder, noe som gir områdets
ansatte og beboere en strevsom hverdag de neste dagene, og som helt klart får noen aktivister
til å se rødt. Attac håper og tror tiltakene vil vise seg overdrevne og at milliardregninga blir gjort
til skamme.

3. G20 – sluttdeklarasjonen ferdig før møtestart
Allerede før G20 lederne har samlet seg til møte i Toronto lekker Greenpeace det som til
sigende skal være en tilnærmet fiks ferdig sluttdeklarasjon.
Deklarasjonen åpner med å erklære at:
”I Toronto holdt vi vårt første G20- toppmøte, med den nye kapasiteten det har som vårt
foretrukne forum for internasjonalt økonomisk samarbeid.”
Videre nevnes viktigheten av å beholde åpne markeder globalt, og at de vil fortsette å søke etter
nye muligheter for ytterligere liberalisering av handel og investeringer, og refererer til suksessen
av sin anti- proteksjonismepolitikk siden forrige G20-møte, som ble avholdt i Pittsburgh. Så kan
jo vi andre spørre oss akkurat hvilken suksess de refererer til.
De hevder også at:
”.. kommende skattepolitiske utfordringer skaper ustabilitet i finansmarkedene i flere stater og
at dette kan gjøre det vanskelig å gjenopprette finansmarkedenes styrke og svekke mulighetene
for langsiktig vekst. Det er fortsatt behov for å adressere de underliggende årsakene til
finanskrisen og fremme mer ansvarlige og gjennomsiktige banksektorer.”
Dette noe tvetydige avsnittet er det eneste som kan tolkes som å referere til forslaget om en
internasjonal finansskatt, som blant annet Tyskland og Frankrike har gått sammen om å fremme.
G20 ser også ut til å enes om at generell effektivitet er et gode som står over demokrati når 20
lands representanter skal legge den videre strategien for global vekst.
Du kan selv lese deklarasjonen på:
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2010/G20
%20leak%20june%2022.pdf

4. Meld deg på Attacs sommersamling
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Meld deg på Attacs sommersamling nå! På www.deltager.no/sommersamling kan du melde
deg på og betale i løpet av få minutter. For mer informasjon, oppdatert program og en liten
video med høydepunktene fra i fjor klikk deg inn på www.attac.no
På årets samling legger vi opp til mye aktivitet og
interaktive kurs. Vi planlegger blant annet
aksjonsverksted og skriveverksted, slik at du kan lære
å lage flotte aksjoner i lokallaget ditt, og å skrive egne
tekster til bruk i aviser og på nett. Det blir en hel dag
med en av Attacs hovedsaker New Public
Management (markedsstyring av offentlig sektor), og
vi skal selvsagt også snakke om og planlegge arbeidet
med innføringen av finansskatt. I tillegg kommer
Helge Ryggvik, historiker og forsker, for å snakke om
det norske energieventyret og om hvordan Norge har
tjent seg rike på olja, og nå er med på å hindre andre land i å bruke de samme virkemidlene vi
brukte. I tillegg skal vi bruke tid på organisasjonsbygging, og det er satt av god tid til å bade,
spille fotball og være sosiale. På kveldene vil vi arrangere konsert, filmvisning, rebusløp mm. Det
kommer også til å bli fotokonkurranse i løpet av helga, så vi oppfordrer alle til å ta med kamera!
For dere som reiser fra/via Oslo, husk at attac setter opp egen buss, tur retur, for 300 kroner.
Meld dere på bussen på deltager.no, eller ved å sende en mail til sommer@attac.no Her er det
også mulig å melde seg på for dere som ikke ønsker å bruke deltager.no Send gjerne også andre
innspill til samme mailadresse.

5. Årets andre utveier er på vei
Årets andre Utveier er på vei.
I dette nummeret kan du lese om
•
•
•
•

Miljøkonferansen i Cochabamba i Bolivia
”Landgrabbing” i Afrika
“The Reykjavik Nine”
Robin Hood vant drakampen med spekulantene

Last ned siste nummer av Attac Utveier her:
http://www.attac.no/meninger/1123864545/1123864751/frontpage/utveier_2_2010_web.pdf
Alle Attac- medlemmer får bladet i posten, men Utveier kan også bestilles gratis ved å sende en
mail til attac@attac.no

6. Vellykket Robin Hood- aksjon
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Robin- Hood skatten betyr en liten skattelegging av banker, hedgefond og andre
finansinstitusjoner. Skatten kan ligge på mellom 0,005 % til 0,05 %, en forholdsvis liten
prosent, men inntektene vil kunne skaffe til veie milliarder av kroner hvert år til å bekjempe
fattigdom og klimaendringer på hjemmebane og i resten av verden.
Det var heftige dragkamper mellom Robin Hood og
hans menn på den ene siden, og spekulantene som
skapte krisa på andre siden. Forbipasserende ble
oppfordret til å velge side og delta i drakampen og det
endte med klar seier til Robin Hood og hans gjeng.
- I finanssektoren må de fattige ta regningen for de rike.
De sosiale konsekvensene av finanskrisen er alvorlige.
De private bankenes profittfest betales nå av vanlige
folk i form av tapte arbeidsplasser, underskudd på
offentlige budsjetter, og økt fattigdom, sier leder i Attac
Norge, Benedikte Pryneid Hansen.
Vanlige folk vil imidlertid ikke finne seg i å betale for en
krise de ikke selv er skyld i, og det er et økende press
internasjonalt for å få igjennom en finansskatt, som vil
tvinge finanssektoren til å ta sin del av regningen. En
liten skatt for spekulantene vil gi milliarder til å
bekjempe velferdskutt, global fattigdom og
klimaendringer, og gi en reell omfordeling fra de rike og
til de fattige. På de globale finansmarkedene handles
det hver dag med verdipapirer til en verdi av 74 ganger
mer enn alt som produseres i verden. Selv en svært lav
skatt på disse transaksjonene, vil gi betydelige inntekter
til fellesskapet som til nå har tatt regningen for
finanskrisen.
17. juni var en internasjonal aksjonsdag for Robin Hood- skatten, som en
del av de internasjonale kampanjene Make Finance Work og Robin
Hood- skatt kampanjen. I Norge drives kampanjen av Attac Norge, og på
denne aksjonen hadde vi også med oss Kirkens Nødhjelp, Changemaker,
AUF, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Rød Ungdom og Rødt.
Det er på tide at norske politikere kommer på banen, krever Robin
Hood- aksjonen. Kravet er at den norske regjeringen støtter arbeidet for
en global Robin Hood- skatt og introduserer en finansskatt i Norge, til
inntekt for klima-, utviklings- og velferdstiltak!
- Vi vil at spekulantene skal betale for krisa de skapte, sier en engasjert
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Attac- leder.
26. og 27. juni avholder G20 sitt toppmøte i Toronto. Mandag 14. juni ble Tysklands
forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy enige om å fremme et
felles krav om finansskatt på møtet. I forkant av møtet skal de skrive til Stephen Harper, Canadas
statsminister og vert for G8- og G20-toppmøtene, hvor de vil kreve strengere regulering av
finansmarkedene og innføring av en skatt på finanstransaksjoner.
Make Finance Work og Robin Hood- skattkampanjen har samlet inn omkring 100 000
underskrifter som skal overleveres Stephen Harper. For å signere oppropet gå inn på:
www.makefinancework.org. Leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen, vil være i Toronto
under toppmøtet og på overrekkelsen, i tillegg til å delta på flere alternative
nettverkverksmøter.

7. Legitimerer plyndring?
I dag behandler ministermøtet i EFTA en omstridt
frihandelsavtale med Colombia. Norge kan velge å spille en
konstruktiv rolle for at rettighetene til sivilbefolkningen ikke
begrenses av norske næringsinteresser.
20 norske organisasjoner og forbund har skrevet et åpent brev
til Nærings- og handelsminister Trond Giske. Norge har
gjennom EFTA forhandlet fram en frihandelsavtale med Colombia. Vi frykter at en slik
frihandelsavtale med Colombia vil føre til økte menneskerettighetsbrudd i det konfliktherjede
landet. Colombias eksportstrategi går ut på å erstatte småskalajordbruk med plantasjeindustri,
olje- og mineralutvinning. Store deler av landarealene blir frigjort til eksportrettet næring ved
bruk av tvang og vold. Millioner av mennesker er internt fordrevne i Colombia, og mange av
disse har blitt regelrett frastjålet landjorden sin. De tvinges til å forlate eiendommene sine uten
å motta noen form for erstatning, og drives inn til slumstrøkene i utkanten av byene der de lever
uten tilgang til arbeid, skikkelig bolig, drikkevann eller sanitære forhold.
Organisasjonene berømmer nærings- og handelsministeren for hans kloke og modige
standpunkt i forkant av ministermøtet i EFTA i Reykjavik i dag, hvor Giske vil anbefale EFTA å
forbedre teksten i frihandelsavtalen med Colombia på grunn av graverende forhold for
fagorganiserte og brudd på menneskerettigheter. Colombia er et av de landene i verden der det
er farligst å være fagorganisert, og et krav om etterlevelse av ILOs konvensjoner er helt på sin
plass.
Vi er imidlertid svært bekymret over den rødgrønne regjeringens påstand om at det ikke vil bli
en forverring i arbeidsbetingelser og levekår for Colombias befolkning som følge av en
frihandelsavtale. Vi lurer på hvordan det er mulig for regjeringen å vite dette, all den tid
regjeringen ikke har gjennomført en konsekvensanalyse og en høring i forkant av
framforhandlingen av frihandelsavtalen.
Fagorganisasjonene og andre interessegrupper i Colombia er sterkt kritiske til inngåelse av
frihandelsavtaler nettopp fordi de frykter verre arbeidstaker- og menneskerettighetsforhold i

6

Nyhetsbrev fra Attac Norge – juni 2010

landet. Avtalen sier ingenting om hvordan Norge skal holde norske aktører ansvarlige i utlandet
for direkte og indirekte menneskerettighetsbrudd, som vil kunne være følgene av norske
investor- og næringsinteresser.
Colombias utviklings- og eksportstrategi er en svært arealkrevende vekststrategi som legger
press på matjord, vann, matsikkerhet så vel som regnskog. Man regner med at bare siden 1999
har småbønder over hele landet mistet hele 5,5 millioner hektar landjord (tilsvarer 10,8 prosent
av landets totale dyrkbare areal). Det er flere årsaker til dette massive landtyveriet, og ingen av
disse årsakene kan frikoples fra utenlandske investor- og handelsinteresser:
Væpnet konflikt: Den over 40 år gamle væpnede konflikten gjør at folk må flykte når de kommer
i skuddlinjen. Nasjonale og internasjonale bedrifter har, ofte med assistanse fra lokale og
nasjonale myndigheter, vært raskt ute med å etablere virksomhet på de forlatte områdene.
Mange av disse områdene befinner seg inne i urfolks og afrocolombianeres lovfestede områder,
så vel som i naturreservater.
Narkotika: De to geriljagruppene FARC og ELN, de mange paramilitære gruppene/kriminelle
bandene samt rike investorer trenger i stadig større grad landområder for å dyrke koka og
produsere kokain, landområder som altfor ofte trues til seg med vold. Kokainen eksporteres til
USA i tillegg til Europa og Norge.
Utviklingsstrategi: Myndighetenes utviklings- og eksportstrategi har skapt et eget marked for de
mange paramilitære gruppene/kriminelle bandene i landet som får betalt for å true og skremme
vekk befolkningen fra eiendommene sine. I kjølvannet av slike utdrivelser, dukker nasjonale og
internasjonale investorer opp med gyldige tomtefester, og starter opp sin arealkrevende
eksportrettede virksomhet. Mange av disse mottar subsidier fra staten for å tilrettelegge
arealene for intensivert bruk.
Det er tette bånd mellom colombianske styresmakter og ledere av paramilitære
grupper/kriminelle bander, herunder narkotikahandlere. Dette ble sist bekreftet av FNs
spesialrapportør Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva i Genève 2. juni i år. Hun slår fast
at Colombia har tatt mange tilbakeskritt etter innføringen av sin moderne grunnlov i 1991, og at
mye må endres før landet kan sies å ha en fungerende rettsstat. Fenomenet, som viser hvordan
staten har blitt erobret av illegale aktører, går under navnet «parapolitikk». Ved utgangen av
2009 var 93 parlamentarikere, 13 senatorer, 12 fylkesmenn, 166 ordførere og 58
kommunestyremedlemmer under politietterforskning for ulovlige bånd til illegale grupper.
Vi som kjenner Colombia og arbeider med de mange millionene av colombianere som til daglig
lider under fravær av en fungerende rettsstat, er ikke overbeviste om at en frihandelsavtale
mellom EFTA og Colombia vil føre til en positiv utvikling for colombianere flest. Det er dessverre
lite som tyder på at den kommende andre runde i presidentvalget kommer til å endre på denne
situasjonen. Derfor ber vi Norges nærings- og handelsminister om at det gjennomføres en
uavhengig analyse av konsekvensene som handelsavtalen vil få for økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheter i Colombia. Prosessen må innebære deltakelse av sivilt samfunn og
fagorganisasjoner fra Norge og Colombia. Konsekvensutredningen bør sendes på høring både i
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Colombia og EFTA- landene. Skulle det vise seg at konsekvensutredningen understøtter våre
antakelser og befolkningens tidligere erfaringer, ber vi om at Norge og de øvrige EFTA- landene
tar dette til etterretning og revurderer en ratifisering av avtalen.
Norge kan velge å spille en konstruktiv rolle for at rettighetene til sivilbefolkningen i Colombia
ikke begrenses av norske næringsinteresser. Vi ønsker Giske lykke til under EFTAs ministermøte i
Reykjavik!
Industri og Energi, Norsk Tjenestemannslag, Forum for Utvikling og Miljø, Kirkens Nødhjelp,
FOKUS, Senterungdommen, SU, AUF, Handelskampanjen, Caritas, Utviklingsfondet, Attac, For
Velferdsstaten, Norsk Folkehjelp, SPIRE, Flyktninghjelpen, Naturvernforbundet, Regnskogfondet,
Changemaker, Press, Latin- Amerikagruppene, Fivas.
Kronikken sto på trykk i Dagsavisen 25.06.2010

8. Europas Sosiale Forum 1.-4. Juli
Årets Europas Sosiale Forum går av stabelsen i Istanbul 1.-4. Juli, Attac leder Benedikte
Pryneid Hansen vil være tilstede, sammen med Håkon Line, Bodil Erichsen og Eivind Hageberg
fra Attac.
Det er fortsatt mulig for andre å bli med. Mer informasjon
finner du på esfistanbul.org, og på facebook. Søk etter
gruppene European Social Forum 2010 Istabul og Norske
deltagere på ESF. Dersom du ønsker å reise sammen med andre
Attacere ta kontakt med Benedikte på e-post
benedikte@attac.no.
Hold også av datoen 18. -21. november. Da går den norske
versjonen av forumet, Globaliseringskonferansen av stabelen i
folkets hus i Oslo.

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.
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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.
Blant forfatterne finner vi skarpe norske politiske kommentatorer så vel
som verdenskjente økonomer. Blant bidragsyterne er Erik Reinert, Carlota
Perez, Bent Søfus 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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