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1. Attac søker kampanjesekretær
Attac Norge søker kampanjesekretær til fast 100 % stiling fra midten av august. Vi kan tilby
spennende arbeid med politikk og strategi nasjonalt og internasjonalt, mulighet til faglig
utvikling og et kreativt arbeidsmiljø.
Attac er en bevegelse for demokratisk styring
av økonomien og samfunnet, som er etablert
på alle kontinenter og teller over 85 000
medlemmer fordelt på 48 land. Attac Norge
har ca. 2.500 medlemmer fordelt på lokallag
over hele landet.
Arbeidsoppgaver for kampanjesekretær vil
være koordinering av pågående kampanjer i
Attac Norge, og følge opp arbeid i Attac i
andre land. Kampanjesekretæren har som oppgave å skrive saker til og oppdatere nettsiden,
bidra i organisasjonens mediearbeid og i arbeidet med medlemsbladet Utveier, lage månedlige
elektroniske nyhetsbrev samt følge opp lokallag og temagrupper. Det må påregnes tid til arbeid
med interne arrangementer og deltakelse på møter i valgte organer. Kampanjesekretær skal
kunne bidra i det politiske arbeidet og ivareta grunnleggende administrative og økonomiske
oppgaver på kontoret ved behov.
Vi søker en person som er initiativrik og kreativ med evne til å organisere arbeidet sitt. Du må ha
forståelse og interesse for Attacs saker. Erfaring fra organisasjonsarbeid, og med informasjonsog mediearbeid vil bli tillagt vekt. God skriftlig framstillingsevne er en forutsetning, og du må
kunne arbeide i team, men også selvstendig. Kjennskap til grafisk utforming, og språkkunnskaper
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utover norsk og engelsk, er en fordel, men ikke et krav. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
og samarbeidsevner.
Lønn: ltr. 33 i Statens regulativ, med mulighet for oppjustering.
Tiltredelse: medio august Stillingen er fast, heltid.
Søknadsfrist: 14. juni 2010
For spørsmål om stillingen kontakt leder i Attac Norge Benedikte Pryneid Hansen på 22 98 93
35/915 87 423, eller kampanjesekretær Siri Mariann Blaser på tlf. 22 98 93 04.
Søknad sendes elektronisk til attac@attac.no, eller per post til Attac Norge, Osterhaus' gate 27,
0183 Oslo.

2. Retorikk og realiteter hos pengefondet
Sigbjørn Johnsen skriver i Klassekampen 19. mai om hvordan IMFs politikk nå har blitt spiselig
for den rødgrønne regjeringen. Flere rapporter tyder på at fondet, til tross for de nye
retningslinjene, i praksis fører nesten samme politikk som tidligere.
Av Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Det internasjonale pengefondet (IMF) har nylig kommet med
innrømmelser om at deres politikk overfor utviklingsland de siste
tre tiårene på mange områder har vært feilslått. IMF har dermed
endret sin retorikk. Et mer solidarisk pengefond hadde vært å
ønske, men det er forskjell på ny retorikk og nye realiteter. Attac
mener det er for tidlig å si hva de nye retningslinjene faktisk betyr
for IMFs politikk. Flere rapporter tyder på at fondet, til tross for
de nye retningslinjene, nå i praksis fører nesten samme politikk
som tidligere.
Sigbjørn Johnsen skriver i Klassekampen 19. mai om det regjeringen mener er bedrede
retningslinjer hos IMF og hvordan fondets politikk nå har blitt spiselig for den rødgrønne
regjeringen. Attac vil vise til innspill fra Forum for Utvikling og Miljø og Kirkens Nødhjelp til
proposisjonen som omhandler låneavtalen hvor de konkluderer med at ”det ennå ikke finnes
empirisk bekreftelse på at disse nye ordningene er mer fleksible og uten strukturpolitiske vilkår”.
Her i landet har det vært Arbeiderpartiets politikk at ”hele folket i arbeid” er den beste
medisinen for å mobilisere ressurser for å komme ut av en krise. IMF stiller imidlertid fortsatt
betingelser for sine lån som gjør det vanskelig, om ikke umulig for land i krise å føre en politikk
for økt sysselsetting. En rapport fra Center for Economic and Policy Research (CEPR), viser at 31
av 41 låneavtaler inngått med lav- og mellominntekts land etter finanskrisen innebærer strenge
strukturkrav. CEPR viser hvordan IMF gjentatte ganger overvurderer et lands økonomiske
utsikter i krisetider, og fortsetter å anbefale den samme medisinen; en medsyklisk politikk som
forsterker den økonomiske nedgangen og fører til økt arbeidsledighet.
Ut fra Johnsens kronikk kan det virke som IMF er en nøytral økonomisk utlåner og rådgiver som
kun ønsker å ”fremme global makroøkonomisk og finansiell stabilitet”. Det finnes alt for mange
eksempler på at IMF med ”finansiell stabilitet” i praksis mener et bestemt økonomisk system
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som legger stramme makroøkonomiske krav til grunn. Selv om fondet nå har gått bort fra det
belastede begrepet ”strukturtilpasningsprogrammer”, ligger det fortsatt strukturkrav i avtalene.
Rapporter viser at IMF i tida etter finanskrisa har gitt lån til lavinntektsland som har bidratt til å
redusere myndighetenes muligheter til å satse på helse og utdanning.
I fjor kom FNs finanskrisekommisjon med anbefalinger om ikke å styrke IMF i krisetider, men å
heller satse på bilaterale lån, eller gi støtte gjennom regionale institusjoner og FN. I stedet for
følge råd fra den anerkjente økonomen Joseph Stiglitz, som ledet kommisjonen, fortsetter Norge
å støtte et fond som skaper og forsterker kriser.
Det er også grunn til å spørre om hvor stor del av de pengene som nå lånes ut på gunstige vilkår
fra IMF som vil gå med til å innfri gamle krav, og til å nedbetale lån som kreditorene ellers ville
ha fått store problemer med å få innfridd? Om dette også er en redningspakke for dagens
kreditorer, burde ikke da disse kreditorene i så fall også gi et bidrag? IMF ble av G20 bedt om å
utrede hvordan finanssektoren kunne bidra finansielt til å dekke de store kostnadene som følge
av krisa. Rapporten fra IMF kom nå i april, og den vurderer bl.a. en skatt på finanstransaksjoner.
IMFs vurdering tar utgangspunkt i den samme modellteoretiske og ideologisk funderte
tilnærmingen som den vi har sett fra IMF tidligere, uten vekt på faktiske observasjoner og
erfaringer. Spekulanter og spekulasjonsgevinster er ikke et problem i IMFs modeller. Fondet
finner derfor ingen grunn til å anbefale avgifter som kunne redusert omfanget av spekulasjon,
og som samtidig kan bidra vesentlig til global omfordeling.
Flertallet i Finanskomiteen anbefaler Stortinget å godta denne avtalen med IMF. De har ikke lagt
inn betingelser, men nevner viktigheten av at nye lån ikke bidrar til nye gjeldskriser og at
landene får frihet til å føre en motkonjunkturpolitikk. Rapport etter rapport viser hvordan IMF
ikke har endret politikken merkbart i praksis, og det er derfor lite som tyder på at flertallets
merknad vil bli tatt hensyn til. Med mindre lånene styres av andre enn IMF.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampen 25.05.2010

3. Skatt på finanstransaksjoner
Finansministere og ledere i sentralbankene i G20 drøftet onsdag
hvordan reguleringen av finansmarkedene kan forbedres.
Tyskland har invitert til en konferanse i Berlin onsdag 19. mai for
finansministere og sentralbankledere i G20. Konferansen skal
drøfte hvordan regulering og overvåking av finansmarkeder kan
forbedres. De politiske lederne i Tyskland, Frankrike og
Storbritannia har foreslått at det innføres en beskatning av
finans-transaksjoner, mens andre land som USA og Canada har
gått i mot disse forslagene.
Bakgrunnen for G20-konferansen er dyster. De siste årenes krise er i ferd med å ødelegge de
offentlige finansene i landene i Vest-Europa og Nord-Amerika. Krisene har gitt økte offentlige
utgifter, sviktende skatteinntekter, og har skapt behov for kostbare stimulanse- og
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redningspakker. I kjølvannet av de sparetiltakene vi nå ser konturene av, kommer langvarig høy
arbeidsledighet, svekkede offentlige tjenester og sosiale problemer. De pågående prosessene i
Hellas og andre søreuropeiske land demonstrerer alvoret i situasjonen. Selv om Norge så langt
har klart seg bedre enn de fleste andre land, vil en slik utvikling i Europa få store virkninger også
for oss.
Finanssektoren forvalter midler som er mange ganger større enn den årlige produksjonen i
verden. Et viktig spørsmål på G20 møtet er hvordan finanssektoren kan bidra med
skatteinntekter for å dekke noen av de kostnadene krisa har medført.
Fagbevegelsens rådgivningskomité overfor OECD, TUAC, har nylig utgitt en rapport om de
muligheter som ligger i skattelegging av finanssektoren, i lys av de store finansieringsbehovene
myndighetene i OECD-landene står overfor i tida fram mot 2020. Rapporten er klar i sin
anbefaling av skatt på finanstransaksjoner. En avgift på finanstransaksjoner som omfatter
handel med derivater og valuta vil gi store inntekter som kan bidra til å vedlikeholde fungerende
velferdsordninger og opprettholde sysselsetting. Ut over selve inntektspotensialet, vil en slik en
avgift også være et kraftig instrument mot kortsiktig spekulasjon, og for bedre regulering av
finanssektoren. Den vil dreie oppmerksomheten i finanssektoren bort fra investeringer i
skadelige ”finansbobler” og over mot bygging av realøkonomien.
Møtet for finansministere og sentralbanksjefer i G20, som avholdes i Berlin i dag, er et ledd i
forberedelsene til møtet mellom statslederne i G20 i Toronto i slutten av juni der spørsmålet om
beskatning av finanstransaksjoner kommer til å stå sentralt. Mange europeiske statsledere har
uttrykt sin klare støtte til en slik beskatning. Vi oppfordrer den norske regjeringen til å slutte opp
om dette standpunktet.
Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Martin Henriksen, leder i AUF
Roy Pedersen, leder i LO Oslo
Stein Gulbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet
Kommentaren sto på trykk i Dagbladet 18.05.2010

4. En liten sum for bankene, en stor forskjell for
verden - Signer oppropet
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.
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En internasjonal avtale er klart best, men tiltaket kan iverksettes øyeblikkelig her i
Europa!
26.juni til 27.juni skal G20- topplederne nok en gang samles. Denne gangen i Toronto. I
forbindelse med toppmøtet skal Make finance work kampanjen overlevere underskrifter
til verdens ledende finansministre. Din stemme teller! Signer oppropet:
http://www.makefinancework.org/?lang=no
Attac planlegger en mulig aksjon den 26.juni i forbindelse med G20 møtet. Følg med på
attac- kalenderen på www.attac.no for mer informasjon.

5.”The Reykjavik nine”
Islandske Attac'ere står tiltalt for fornærmelse av Alltinget.
Vinteren 2008/09 demonstrerte tusenvis utenfor Alltinget i
Reykjavik under det som har blitt kalt
kasserollerevolusjonen. De protesterte mot nepotismen og
korrupsjonen som førte til de alvorlige økonomiske
konsekvensene for Islands befolkning. Den 8. desember
2008 ønsket et trettitalls av disse demonstrantene å komme
inn til galleriet på Alltinget. Demonstrantene ville være
tilstede i Alltinget for å observere og markere
tilstedeværelse, og var selvfølgelig ubevæpnet.
"Vi hadde heller ikke håndplakater, eller annet som kunne provosere eller bli brukt som våpen,
vi hadde ikke nevene hevet og vi tok ikke i bruk truende ordbruk." Dette forteller Sólveig
Jónsdóttir, leder av Attac Island og en av de tiltalte. "Det må ha vært antallet som skremte de
ansatte på Alltinget. Når de så hvor mange vi var, gjorde de alt de kunne for å stoppe oss, og
dermed nekte oss vår konstitusjonelle rett".
Av de tusentalls som demonstrerte, og de trettitalls som ønsket å komme inn på Alltinget ble ni
personer plukket ut av politiet. Disse ni tilsynelatende tilfeldig utvalgte har blitt tiltalt etter en
artikkel i straffeloven som sier at "den som fornærmer Alltinget på en slik måte at det truer
Alltingets uavhengighet risikerer å bli straffet med fengsel i minimum ett år".
De ni tiltalte, også kalt "The Reykjavik Nine", skjønner ikke selv hvorfor akkurat de har blitt
plukket ut. Sólveig forteller hvordan rettdokumentene avslører det tynne grunnlaget de er blitt
tiltalt på.
"Hvis du går gjennom rettsdokumentene blir det tydelig hvor tilfeldig alt dette er”.
Det er ingen åpenbar sammenkoblinger mellom de ni som ikke kjente hverandre før de sto
tiltalt etter samme paragraf.
"Jeg tror dette handler om at i systemet er det fordommer mot såkalte 'aktivister'".
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Alt tyder på at "The Reykjavik Nine" er plukket ut for å være eksempler.
Før man i det hele tatt har startet rettssakene mot finanseliten og de korrupte politikerne som
skapte den alvorlige krisa i Island, og dermed de rettmessige protestene blant folk, har man satt
i gang rettsprosessen for de ni aktivistene. 12. mai var det første rettsmøte, og neste er
forventet å komme i slutten av juni. Utfallet er fortsatt ikke klart.
Etter at tiltalen ble kjent har 400 islendinger, som også deltok i protestene mot regjeringen,
skrevet under på en anmodning om å bli tiltalt på lik linje med de ni tilfeldig utvalgte. Den uklare
formuleringen i lovteksten kan tolkes slik at alle som deltok i protestene mot den
Selvstendighetspartiledede regjeringen angrep Alltingets uavhengighet og skulle dermed vært
tiltalt. Solidaritetsaksjonen fortsetter og flere underskrifter kommer stadig til.
Attac Norge støtter våre islandske venner, og frykter at dette kan få konsekvenser for
ytringsfriheten på Island. De som skapte den alvorlige krisen på Island, politikere og finansfolk,
går fri og har hele tiden hatt fritt spillerom inne på Alltinget, mens de som må betale for krisa
blir straffet når de krever å bli hørt.

6. Elefantene i operasjonsstua
Hvordan kan det ha seg at hele seks lokalsjukehus har blitt vedtatt nedlagt siden 2007 og seks
nye er i fare for å bli det, når vi har en regjering som har lovet å verne lokalsjukehustilbudet?
Problemet med debatten om sjukehusene er at altfor få er i stand
til å peke på de fire digre, ustyrlige og ødeleggende elefantene
som tramper rundt midt i operasjonsstua – Helseforetakene.
Det kalles ny offentlig styring (New Public Management). En idé
om at offentlig sektor og velferdstjenester kan bli bedre om de
bare styres etter samme regnskapsmodeller og styringsstrukturer
som private bedrifter. Denne forestillingen gikk som en farsott blant økonomer og politikere
over hele den vestlige verden fra 80-tallet og utover på 90-tallet. I Norge ble det satt i gang en
hel rekke reformer som har ført til store omveltninger i offentlig sektor: Omorganisering av post,
jernbane, kraftmarked; den såkalte Kvalitetsreformen innen høyere utdanning; og
Sjukehusreformen. Fra forvaltning til forretning het det i rapporter og utredninger som skulle
legge tilrette for omveltningene.
Store konsekvenser
Med sjukehusreformen i 2002 ble sjukehusene organisert i regionale helseforetak med et nytt
regnskapssystem underlagt regnskapsloven. Foretaksstyrene ble fylt opp med næringslivsfolk
med god teft for butikk, men mindre teft for helsepolitikk. Etter mønster fra næringslivet fikk
styrene svært vide fullmakter og mål, og resultatstyring ble et viktig element. Fagpersonell og
ansatte ble marginalisert og det ble mindre offentlig innsyn.
Konsekvensene av disse omveltningene ble store. Sjukehusene har blitt underlagt et krav om
lønnsomhet, og i en presset økonomisk situasjon ser vi eksempler på hvordan
stykkprisfinansieringen fører til irrasjonelle prioriteringer, der enkle og mindre alvorlige
diagnoser er å foretrekke og hvor svingdørspasienter gir mer penger i kassa. Det nye

6

Nyhetsbrev fra Attac Norge – mai 2010

skjemaveldet og all rapporteringen fører til økt byråkratisering, og utgiftene til skyhøye
lederlønninger, styrehonorarer og honorarer til eksterne rådgivere har skutt i været. Samtidig
har de nye regnskapssystemene gitt foretakene dramatiske underskudd. Da det som het Helse
Sør gikk over til det nye systemet fra 1. januar 2003, økte underskuddet med 7,5 milliarder
kroner over natta. Underskuddet var i bunn og grunn regnskapsteknisk, men like fullt måtte
virksomheten finne en måte å dekke underskuddet på ved kutt i helsetilbud, utstyr og antall
ansatte.
Avdemokratisering
Nå kan en jo saktens spørre seg om det i det hele tatt er meningsfylt å forvente av et sjukehus at
det skal være lønnsomt. Hele poenget med at vi har en offentlig sektor, er at
markedsmekanismer ikke er hensiktsmessige i forhold til hva vi ønsker å oppnå. Men sånn ble
det.
Med sjukehusreformen har vi også avdemokratisert helsevesenet. Det er i all hovedsak ikke
lenger politikerne, men uavhengige og profesjonelle styrer som tar de strategiske avgjørelsene,
og for styrene står lønnsomhetsprinsippet over helsepolitiske behov. Når regjeringen har
programfestet at lokalsykehus ikke skal legges ned, har den rett og slett programfestet noe som
norske politikere allerede har gitt fra seg makten over. Politikerne kan ikke lenger holdes til
ansvar, og det er en uholdbar situasjon.
Lokalt opprør
Resultatet av denne røra er alvorlige kutt i helsetilbudet, ikke minst i distriktene. Og det blir det
protester av. 10 000 demonstranter møtte nylig helseministeren i Kristiansund, og over store
deler av landet organiseres det interessegrupper lokalt under paraplyen «Folkeaksjonen for
lokalsjukehusene».
Blant mange av de lokalt engasjerte sjukehusaktivistene er det liten tro på at
Samhandlingsreformen vil løse de grunnleggende problemene i sjukehussektoren. Hvordan kan
en skape samhandling i et system som oppfordrer til det motsatte? Flere spør seg om ikke
lokalsjukehusenes situasjon påvirkes av de regionale helseforetakenes strategiske og
forretningsmessige tilpasninger og krav om å gå i balanse. Er det noen sammenheng mellom salg
av bygninger, planer om salg av enheter, forslag om nedlegging av lokalsykehus og
helseforetakenes forretningsbaserte regnskapssystemer?
Disse spørsmålene må politikerne også våge å gå inn på. Heller enn å pøse på med nye reformer
i et system som ikke fungerer, må det sørges for at sjukehusene igjen blir en del av den
offentlige forvaltningen. Det bedriftsøkonomiske regnskapssystemet må avskaffes,
stykkprisfinansieringen trappes ned og vi må få på plass en god basisfinansiering. For å få til
snuoperasjonen, må helseforetakene ut av operasjonsstua.
Kommentaren sto på trykk i Hallingdølen 11.05.2010
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7. Program sommersamling 2010
Vi minner om Attacs sommersamling som arrangeres på Malmøya utenfor Larvik fra 29. juli til
1. august. Meld deg på nå, og spar penger! Det er mange spennende innslag i programmet!

Program for Attacs sommersamling på Malmøya 29.juli-1.august
Torsdag 29. juli
Ca 15.00: Ankomst Malmøya
16.00: Velkommen v. Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac
Norge
16.15 – 18.00: Attac ABC for nye medlemmer ved Benedikte P.
Hansen
16.15 – 18.00: Alternativ introduksjon
18.00 – 19.00: Fri og middagslaging
19.00: Middag
20.30: Kveldsprogram v/Attac Vestfold
Fredag 30. juli
09.00 – 10.00: Frokost
10.00 – 12.00: Introduksjon til New Public Management - NPM
(Ny offentlig styring)
12.00 – 13.00: Fri aktivitet
13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 15.30: Skriveverksted – hvordan skrive leser/ debattinnlegg med praktisk øvelse
15.30 – 17.00: Volleyball
17.00 – 19.00: Aksjonsverksted NPM ved Thomas Nygreen, nestleder i Attac Norge
19.00: Middag
20.30: Kveldsprogram v/ Attac Vestefold
Lørdag 31. juli
09.00 – 10.00: Frokost
10.00 – 12.00: Det norske energieventyret v/ Helge Ryggvik
12.00 – 13.00: Fri aktivitet
13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 16.00: Organisasjonsstruktur og lokallag
14.00 – 16.00: Vervestrategier i Attac v/ Hans Theting
16.00 – 17.00: Finansskatt v/ Petter Håndlykken og skattegruppa
17.00 – 19.00: Lek og moro
19.00: Middag
20.30: Kveldsprogram v/ Attac Vestfold
Søndag 1. august
09.00 – 10.00 Frokost
10.00 – 12.00: Handelsspillet/ hvordan holde foredrag v/Martin Giset og Bente Lien Nilsen.
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10.00 – 12.00: Tale og debatteknikk
12.00: Pakking
13.30 – 14.30: Lunsj
15.00: Avreise
Bli med på noen hyggelige og innholdsrike dager!
For påmelding, informasjon, eller innspill, ta kontakt med
Attac-kontoret ved å sende en e-post til sommer(at)attac.no – eller ring på telefon: 22989304.
Deltakeravgiften er 450 kroner for pensjonister/ studenter og arbeidsledige ved påmelding før
15. juni. For ordinære arbeidstakere er prisen 1000 kroner. Etter denne datoen er prisen
henholdsvis 600 og 1200 kroner. Transport kommer i tillegg, men Attac vil sette opp en egen
buss med rimelige priser.

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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