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1. OBS! Ny dato for Sommersamling!!
Attacs sommersamling arrangeres fra 6. til 9.august på Malmøya utenfor Larvik. Bli med på
noen interessante og herlige dager ved kysten! Du kan også søke tilskudd til deltakelse.
Vi leier hytter med beliggenhet på Malmøya midt i havgapet. Sommersamling ved kysten er en
fantastisk fin måte å avslutte sommeren på, og en strålende start
på en ny høst med politisk aktivisme og nye muligheter!
Påmelding kan skje til attac(at)attac.no, eller pr telefon til
22989304. Ordinær pris er 1000 kroner og 600 kroner for studenter,
pensjonister og arbeidsledige. Attac setter opp egen buss fra Oslo
til 300 kroner tur- retur, dette inkluderer også båttransport ut til øya.
Attacs medlemmer med behov for å få dekket deler av
reiseutgiftene eller deltakeravgiften kan søke om midler fra en egen stipendpott. Send en kort
søknad med begrunnelse til samme e -post innen kl.
12.00 15. juni.
Sommersamling er en strålende mulighet for nye
medlemmer til å bli bedre kjent med Attac, og en
mulighet til å styrke båndene og samarbeidet mellom
lokallagene. Programmet er under utvikling, og har du
lyst til å delta i planleggingen og organiseringen, ta
kontakt med kontoret på telefon: 22 98 93 04. Vi lover
spennende politisk skolering, medietrening, kreative aksjonsverksteder, hyggelige folk og samvær,
og trommekurs!! Meld gjerne tilbake om interesse til attac(at)attac.no
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For mer informasjon om Malmøya:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden/hytteinfo?displaypage=TRUE&element_id=20225
&p_hy_id=211

2. Norge og IMF
Hvorfor bidrar Norge til lønnskutt i Ukraina?, spør leder i Attac Norge.
Over natta er lønningene til offentlig ansatte i Ukraina blitt kutta med
20 prosent. Dette kuttet kom fordi landet så seg nødt til å ta opp lån
fra IMF, for å møte den alvorlige økonomiske krisa landet nå
befinner seg i på grunn av finanskrisa.
Med IMF-lånet fulgte blant annet kravet om å kutte ned på utgiftene til offentlig sektor, i et Ukraina
hvor omtrent en femtedel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Den norske regjeringen
har bevilga 30 milliarder kroner til IMF, som fondet kan låne ut til land som nå er rammet av
økonomisk krise.
På G20-møtet i London i forrige måned erklærte G20-landene at de vil stille 750 milliarder dollar til
rådighet for IMF. Disse ferske midlene har blåst nytt liv i Pengefondet, som for bare ett år siden var
nær konkurs. Nesten-konkursen skyldtes at fondet hadde mista legitimitet i landene som før var
”lånekunder”, særlig på grunn av at fondet under Asia-krisen på slutten av 1990-tallet, bidro til å
gjøre krisa både dypere og lengre i flere av landene som mottok lån. Fondet er blitt kraftig kritisert
for at det da (som nå) førte en pro-syklisk politikk, med krav om kutt i offentlig sektor, blant annet
innen helse og utdanning, og krav om privatisering og liberalisering. Hvorfor skal norske midler
bidra til at lønningene til offentlig ansatte ukrainere kuttes?
Finansminister Halvorsen har sagt flere ganger at IMF må tilbake til sitt opprinnelige mandat, og at
fondet må demokratiseres. Regjeringen skriver i Soria Moria at FN-sporet må styrkes, og at Norge
skal bidra til at multilaterale finansinstitusjoner som IMF gir land politisk handlingsrom, blant annet
til å utvikle offentlige velferdstjenester. I realiteten bidrar Norge via IMF til det motsatte, og IMF ser
ikke ut til å ha lært av erfaringene fra Asia-krisa. Kuttene i offentlig sektor i Ukraina er ikke
enestående. En gjennomgang som Third World Network har gjort av kriselånene som IMF har gitt
til ni land, Georgia, Ukraina, Ungarn, Island, Latvia, Pakistan, Serbia, Belarus og El Salvador, fra
september i fjor til mars i år, viser at IMF-lånene fortsatt følges av krav om å føre politikk som er
pro-syklisk, med en stram penge- og finanspolitikk, og kutt i offentlige budsjetter.
Saken sto på trykk i Klassekampen lørdag 16.mai 2009.
Les hele saken her: http://www.attac.no/omattac/nyheter/norge_og_imf

3. Nytt nummer av Utveier
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Tredje nummer av Utveier for 2009 har tema fred og konflikt. Finanskrisen er kilde til nye
konflikter, og demokrati og rettferdig fordeling er nøkkelen til
fred.
I dette nummeret av Utveier kan du blant annet lese en artikkel av
den egyptiske forfatteren Samir Amin, intervju med den anerkjente
økonomen Carlota Perez, og kronikk fra den palestinske
grasrotbevegelsen ”Stop the wall”, om hvordan norske
investeringer gjennom oljefondet er med på å støtte den israelske
okkupasjonen. Vi kan også by på interessante artikler om kontroll
av den internasjonale våpenhandelen og internasjonalt fredsarbeid.
Og ikke minst: Den islandske grasrotorganisasjonen Samstaða
skriver om krisen på Island fra deres ståsted. Bladet kan bestilles
hos oss: attac(at) attac.no eller lastes ned som pdf her:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/nytt_nummer_av_utveier
God fornøyelse!

4. Intervju med Attac Togo
Les intervjuet med Samir Abi fra Attac Togo om Attacs
utfordringer i Afrika i dag.
Samir Abi, generalsekretær i Attac Togo ble intervjuet av Attac
Marokko da han besøkte deres ”universitet” i vår. I den
sammenheng fikk han anledning til å møte flere lokallag og være
til stede ved løslatelsen av Brahim Bara fra Attac Marokko, som
har sittet nesten et år i fengsel. Han deltok dessuten på møtet i
det internasjonale styret for Verdens Sosiale Forum.
Kan du fortelle oss litt om dine forventninger til besøket hos Attac Marokko?
Etter at Attac Togo igjen tok opp arbeidet i 2007, bestemte vi at det var nødvendig å ta kontakt med
alle aktive Attac- lag i Afrika for å styrke arbeidet vårt. Det viste seg raskt at det mest aktive laget
var Attac Marokko, og vi fikk kontakt under ”People forum” i Mali i 2008. Etter dette så vi behovet
for å opprette lokallag. Ettersom Attac Marokko har mye erfaring med lokallagsarbeid, uttrykte vi et
ønske om å delta på deres ”universitet” i vår for å lære av deres erfaringer. Vi føler oss takknemlige
overfor Attac Norge som gjorde denne deltakelsen mulig. Deltakelsen var svært produktiv ettersom
jeg fikk anledning til å besøke noen lokallag og få et innblikk i deres hverdag. Denne erfaringen vil
være nyttig for å opprette og følge opp våre lag i Attac Togo.
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Attac Marokkos “universitet” fokuserte på de pågående krisene. Hvilke likheter finnes
mellom situasjonen i Marokko og i Togo?
Marokko og Togo er begge afrikanske land som er svært avhengige av eksport og utenlandske
investeringer. Etter å ha vært ofre for strukturtilpasningsprogrammer på 1980-tallet, har disse
landene vært gjennom mer enn 30 år med en sterk sosial krise hvor ulikhetene har blitt forsterket,
korrupsjonen har økt, sivile rettigheter svekket og avhengigheten til internasjonale
finansinstitusjoner og multinasjonale selskaper har økt. De nye krisene vil forsterke disse
tendensene og arbeidsledigheten vil øke. Innvirkningene vil ganske sikkert variere ut ifra hvor mye
hvert land har åpnet opp sin økonomi. Attac Marokko vil etter all sannsynlighet merke effektene av
krisene sterkere enn Togo på grunn av deres nære forhold til de europeiske økonomiene og
betydningen den økonomiske støtten som marokkanske migranter har for marokkansk BNP.
Du var til stede under rettssaken i Sidi Ifni og løslatelsen av noen av de politiske fangene.
Kan du gi oss dine perspektiv på disse hendelsene?
Mobiliseringen på nasjonalt og internasjonalt nivå var med på å påvirke den milde dommen som
ble gitt, og er et udiskutabelt bevis på at solidaritet fra sosiale bevegelser i Nord og i Sør, og
spesielt innen Attac nettverket er med på å endre mye i Afrika. Jeg ble veldig rørt av folket i Sidi Ifni
sitt mot og besluttsomhet. De er et eksempel for alle afrikanske sosiale bevegelser og jeg følte meg
veldig identifisert med deres kamp etter å ha vært sammen med de gjennom noen dager, og hatt
mulighet til å få innsikt i deres problemstillinger. Om det er i Sidi Ifni, i Gafsa i Tunisia eller andre
steder i Afrika eller i verden hvor folk krever sin rett til et verdig liv, finnes det militære, politiske og
finansielle allianser som fratar millioner av mennesker sin velferd og bruker den i egen økonomisk
interesse. Vi har vunnet en seier i Sidi Ifni, men kampen fortsetter mot sosial urettferdighet og
politisk undertrykking. I Sidi Ifni er det fortsatt nødvendig å opprettholde presset for at folkets krav
kan bli imøtekommet.
Les hele intervjuet her: http//www.attac.no/omattac/nyheter/intervju_med_attac_togo

5. Protester mot nyliberale reformer
40 år etter de store studentopptøyene i 1968 er det på nytt store studentprotester over hele
Europa mot markedsreformer innen utdanningssektoren, skriver NTNU/ HiST Attac.
Noen eksempler: I Finland er det store protester mot en ny
universitetslov som vil gjøre finske universiteter drevet etter
markedsprinsipper. I mars demonstrerte 12000 i Barcelona, og
2000 studenter okkuperte hovedbygningen på universitetet før de
ble brutalt kastet ut av spansk politi etter et par dager. I Irland ble
tidligere statsminister Bertie Ahern fysisk hindret fra å snakke på
NUI, Galway 4. februar av studenter fra nettverket "Free Education
for Everyone" som blokkerte veien til campus.
Sarkozy i hardt vær
I Frankrike var det i midten av mars blokader rundt over 40 universiteter, flere var okkupert, og
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protestene fortsetter til dags dato. Protestene mot universitetsreformer er mange steder smeltet
sammen med generelle protester mot nyliberal politikk i lys av den økonomiske krisa, og i Frankrike
bemerker stadig flere kommentatorer at Nicolas Sarkozy nå er i ferd med å gå protester som
minner om de fra 1968 i møte. Meningsmålinger viser også at et flertall på 78 % av franskmenn
støtter protestene. Også i USA og flere steder i Asia, har det vært omfattende protester.
Europeisk nettverk
De kanskje kraftigste protestene har vært i Hellas. Her har det vært en oppblomstring av
studentprotester siden regjeringen forsøkte å reformere sektoren i 2006. Protestene eskalerte etter
at en student ble skutt og drept av politiet i desember 2008, og uroen har spredd seg, ikke bare på
universitetene, men ut i hele samfunnet. Det har også vært forsøk på å koordinere denne
motstanden. På Attacs Europeiske Sommeruniversitet i Saarbrücken i 2008 ble det dannet et
europeisk Attac-nettverk mot kommersialisering av høyere utdanning og forskning. På nettsiden
emancipating-education-for-all.org støttet 70 organisasjoner fra hele verden opp om en global
aksjonsuke i år. NTNU/HiST Attac har en egen gruppe som jobber med utdanningsspørsmål, og er
med på begge disse initiativene.
Hva protesterer vi mot?
Fra 80-tallet rullet tankesettet som kalles nyliberalismen innover Norge. Det innebar blant annet
innføring av styringsmodeller fra privat sektor i mange offentlige virksomheter (såkalt New Public
Managment- NPM). Dette tankesettet er etter hvert blitt ganske diskreditert, men likevel har NPMreformer fortsatt å snike seg inn i akademia. Eksterne styremedlemmer, valgt rektor, og
målstyringsmodeller i finansieringen av sektoren er eksempler på slike endringer i Norge endringer som undergraver sektorens autonomi. NTNU/HiST Attac mener at universitetet har en
viktig demokratisk funksjon i samfunnet som en aktør som opererer etter sine egne vitenskapelige
kvalitetskriterier, og ikke er underlagt verken pengemakt eller politisk makt. Å opprettholde en
størst mulig grad av selvstyre i akademia er slik en viktig oppgave for studenter og akademikere.
Av Utdanningsgruppa i NTNU/HiST Attac. Kommentaren har tidligere vært publisert i Under
Dusken.

6. USA varsler tøffere tider for skatteparadisene
Det hvite hus sendte den 4. mai ut en pressemelding om skatteflukt og skatteparadiser.
Meldingen har to hoveddeler:
For det første varsles det endringer i skattereglene som skal bidra til at
amerikanske selskaper investerer mer i USA. Amerikanske selskaper betaler i
dag i praksis helt ubetydelig skatt på penger tjent i utlandet, så lenge pengene
ikke overføres tilbake til USA. Pressemeldningen viser til at av de 100 største
selskapene i USA er det 83 som har filialer i skatteparadiser. Det vises videre
til at på en enkelt adresse på Cayman Islands er det registrert 18.857
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selskaper. 1/3 av all utenlandsk fortjeneste i amerikanske selskaper rapporteres å oppstå i de tre
lavskattlandene Bermuda, Nederland og Irland.
For det andre varsles en rekke tiltak som skal sørge for å redusere USAs skattetap på grunn av
skatteparadiser. Dette innebærer å tette utilsiktede smutthull i lovverket som gjør det mulig for
amerikanske selskaper ”på lovlig måte” å omgå skatteregler ved bruk av skatteparadiser. Det
varsles også tiltak som skal hindre at rikfolk kan ha ulovlige skjulte bankkonti i skatteparadiser der
de ikke betaler skatt på utbytte.
Pressemeldingen varsler at det budsjettforslaget Obama skal legge fram for Kongressen seinere
denne måneden vil inneholde nye skatteregler og nye tiltak for å få inn skatt fra skatteparadisene.
Reformen skal bidra til økte amerikanske skatteinntekter med mer enn 210 milliarder dollar over en
periode på 10 år. Lovende takter og det blir interessant å se hva som kommer når forslagene blir
mer konkretisert.
Den originale pressemeldingen fra det hvite hus ligger på denne linken:
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/LEVELING-THE-PLAYING-FIELD-CURBING-TAXHAVENS-AND-REMOVING-TAX-INCENTIVES-FOR-SHIFTING-JOBS-OVERSEAS/

7. Butikk Attac
Bestill t- skjorter som du kan bruke i sommer! Attacs t- skjorte med påskriften bak
”Skattejakten”, finnes i svart, oransje og blå. Størrelsene Small, Medium og Large,
gutte- og jentemodell. pris: 100,”Solidarisk forvaltning av oljefondet. Perspektiver fra Sør”. Les den nettbaserte rapporten på
www.attac.no. Du kan også bestille flyere for å spre informasjon om nettrapporten i ditt
nærområde.
”Fritt Fall”, Denne boka gir skarpe analyser som forklarer den økonomiske 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. Pris kr. 199
”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 at vi er i ferd med
å få et styringssystem som beregner profitt av det som vi her i landet har vært
vant til å se på som universelle rettigheter.
Pris 70kr
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
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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.
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
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
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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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