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1. Tid for å forandre systemet!
Lørdag 28. mars ble det aksjonert for en alternativ verdensøkonomi. Både i Attac Norge, men også
ellers rundt om i verdens hjørner ble det markert motstand mot at G20 fortsetter med ”business as
usual”.

Selv før banker kollapset og verdensøkonomien
stupte, var fattigdom, ulikhet og klimaendringer
verdens største utfordringer. Verden har fulgt en
økonomisk modell som har skapt en stadig økende
finansiell og økologisk gjeld.
Fremtiden vår er avhengig av at vi klarer å skape en
økonomi basert på rettferdig fordeling av goder,
stabile og anstendig betalte jobber, og minimalt
karbonutslipp.
Vi kan ikke fortsette med ”business as usual”. Verden trenger alternativer, og ikke bare
reguleringer. Det er ikke nok å omorganisere systemet, vi må forandre det! Derfor ber vi den
norske regjeringen og G20 landene som møtes til finanstoppmøte 2. april i London, om å legge om
kursen.
Regjeringene må gripe sjansen, erstatte den nyliberale spekulasjonsøkonomien med en
demokratisk, solidarisk og grønn økonomi!
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Attac hadde markering i Oslo foran Stortinget og på torgalmennigen i Bergen. Både i Bergen og i
Oslo ble det holdt appell og delt ut avisa ”Finanskrisen”, som gjør narr av Trygve Hegnars avis
Finansavisen, samtidig som den setter fokus på viktige økonomiske saker for Attac.
Tilslutta markeringen i Oslo 28. mars var: Attac Norge, Changemaker, El&IT Forbundet,
Fagforbundet, Fagforbundet i Trondheim, Heismontørenes fagforening, Kvinnefronten, LO-Oslo,
Miljøpartiet de grønne, Norsk Tjenestemannslag, Oslo Bygningsarbeiderforening, Oslo Grafiske
Fagforening, Oslo Rødt, Rødt, Rød ungdom.

2. Finanskrisa hovedsak også i 2009
Attac gjennomførte et vellykket landsmøte i Oslo 21.- 22. mars. Hovedsak for Attacs
arbeid i 2009 vil fortsatt være finanskrisa, demokratisering av finansmarkedene og
økonomien. I tillegg har Attac valgt nytt styre og arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget vil ha
ansvar for det daglige arbeidet til Attac Norge i året som kommer, og består av:
Emilie Ekeberg har vært leder for Attac Norge i ett år, og ble gjenvalgt for en periode til. Hun er
mastergradsstudent i statsvitenskap og bor i Oslo.
Thomas Nygreen er valgt til 1. nestleder og bor i Oslo og jobber i Naturvernforbundet. Han har
mesteparten av sin organisasjonserfaring fra Natur og Ungdom. Thomas har vært medlem i Attac
siden 2001 og var leder for Katta Attac fra 2001 til 2003.
Janne Nyhus er valgt til 2.nestleder og har vært aktiv i SU både lokalt i Hamar og Hedmark og i
sentralstyret i 4 år. Har jobba med skattekampanjen til Attac og i den forbindelse oppstart av
Nordisk tax justice nettverk.
Kristen Nordhaug bor i Drammen og underviser i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo. Han har
sittet som medlem i AU i 2007-2008. Han har sammen med Helene Bank redigert boka Fritt fall:
Finanskrisen og utveier i et samarbeid mellom Attac og forlaget Res Publica.
Alette Elvenes er aktiv i Attac Oslo Øst, og har jobbet mye med finanskrisa i Attac det siste året.
Hun er også medlem av Miljøpartiet de Grønne.
Audun Solli er nylig ferdig med mastergrad i internasjonale studier ved Institutt for
Fredsforskning (PRIO) og University of Stellenbosch i Sør-Afrika. Han har tidligere jobbet i Attacs
skatte- og oljegruppe.
Tomas Andersen har studert ved senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og har i
tillegg en MBA (Master of business administration). Han har vært medlem i Attac siden 2007 og
aktiv i skattegruppa siden 2008.
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3. Sommersamling 13. – 16. august!!
Sett av dagene fra 13.- 16. august til Attacs sommersamling!
Attac Norge ønsker å arrangere en nasjonal sommersamling i år.
Programmet er under utvikling, og vi ønsker oss innspill fra Attacs
medlemmer. Sommersamlingen er en mulighet til å styrke
båndene og samarbeidet mellom lokallagene, og også en
kjempefin mulighet til å bli bedre kjent i hyggelige omgivelser. Vi
lover spennende politisk skolering, medietrening,
aksjonsverksteder, hyggelige folk og samvær, og trommekurs!! Vi kommer tilbake med sted etter
hvert. Meld gjerne tilbake om interesse til attac(at)attac.no

3. Bok fra Attac om finanskrisa
Attac har i samarbeid med forlaget Res Publica, nettopp gitt ut boka "Fritt Fall. Finanskrisen
og utveier". Boka kan bestilles på våre nettsider. Pris 199 kr.
På et år har Norge tapt ca. 1043 milliarder kroner av statens formue
på finanskrisen, ifølge sentralbanksjef Svein Gjedrem det verste fall
på 100 år. Flere norske kommuner har sløst bort budsjetter på usikker
spekulasjon. Islands økonomi er kjørt i grøfta, og rasende islendinger
forlangte statsministerens avgang. IMF pålegger landet strukturtiltak
vi ellers forbinder med den tredje verden. I USA er millioner av
mennesker husløse og arbeidsledige som følge av den verste krisen
siden 1929, som nå sprer seg over hele verden.
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. For å bestille boka klikk her:
http://www.attac.no/organisasjon/webshop/boker

3. Oljefondet dobler investeringer i skatteparadis
Samtidig som Norge leder en internasjonal arbeidsgruppe mot skatteparadis, og samtidig
som utviklingsminister Erik Solheim fremholder skatteparadis som en av de viktigste
årsakene til global fattigdom, dobler den norske stat sine investeringer i skatteparadisene.
I følge Attac Norges gjennomgang av årsrapporten for Oljefondet, har oljefondet i 2008 investert
nesten 50 milliarder kroner i selskapsaksjer og obligasjoner i skatteparadis. I 2007 var
investeringene på 25 milliarder norske kroner, altså en dobling.
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- Dette er dobbeltmoral. Samtidig som Norge får skryt for å lede en internasjonal arbeidsgruppe om
skatteparadisenes skadelige rolle, dobler vi våre investeringer der, sier Emilie Ekeberg, leder i
Attac Norge, leder i Attac Norge.
- Det norske Oljefondets investeringer har blant annet økt kraftig i skatteparadisene Jersey og
Cayman Islands. Dette er steder med lav eller ingen skatt og hemmelighold, og hvor hoveddelen
av den økonomiske aktiviteten i landet i realiteten stammer fra andre land, for eksempel gjennom
datterselskaper, sier Ekeberg.
Pengebeløpene som forsvinner ut av utviklingsland til hemmelige kontoer og lyssky datterselskaper
og fond i skatteparadisene, øker stadig. Beløpet har de senere årene steget med 18 prosent årlig,
og er nå oppe i cirka 6.000 milliarder kroner i året, ifølge organisasjonen Tax Justice Network.
- Vi kan ikke leve med at pengene som forsvinner ut av fattige land, og skaper fattigdom, ender opp
i det norske Oljefond. Skatteparadiser må inkluderes som kriterium for uttrekk i de etiske
retningslinjene for Oljefondet, avslutter Ekeberg.
Utgangspunktet for gjennomgangen er porteføljeoversikten for aksjer og obligasjoner (såkalte
"fixed incomes") i Oljefondets årsrapport for 2008. Skatteparadisene som er inkludert i
gjennomgangen er alle kjennetegnet av hemmelighold, lav eller ingen skatt, og at hoveddelen av
den økonomiske aktiviteten i realiteten stammer fra andre land.
Gjennomgangen er basert på en lignende gjennomgang utført av NRK og Verdensmagasinet X i
fjor.
Oljefondets investeringer i skatteparadis i 2008:
Monaco: 106 416 228 kr.
Panama: 334 499 483 kr.
Jersey: 3 277 229 722 kr.
Nederlandske Antiller: 49 481 372 kr.
Hong Kong: 15 339 876 502 kr.
Singapore: 7 687 735 684 kr.
Bermuda: 1 053 791 595 kr.
Luxembourg: 11 287 694 875 kr.
Isle of Man: 50 875 986 kr.
Cayman Islands: 7 917 408 474 kr.
Guernsey: 477 452 546 kr.
Kypros: 14 512 271 kr.
Sum: 47 596 974 738 kr.
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4. Frihandelsavtale med Colombia utsatt
Attac har gjennom deltakelse i Handelskampanjen engasjert seg i det planlagte
frihandelssamarbeidet med Colombia. Norge undertegnet i november 2008 en omfattende
bilateral frihandelsavtale med Colombia i regi av EFTA. Avtalen skulle etter planen
ratifiseres i Stortinget i mai, men har blitt utsatt etter massivt press fra Handelskampanjen
og norsk og internasjonal fagbevegelse.
I mai kommer Colombias handelsminister til Norge for å møte statssekretær Rikke Lind. Han skal
etter planen også møte LO,
UNIO, HSH og NHO. En norsk delegasjon med samme aktører skal så besøke Colombia tidlig i
juni.
Regjeringen håper sannsynligvis at med det vil menneskerettighetssituasjonen eller
uoverensstemmelsene være klarlagte, og at de kan legge avtalen fram for godkjenning i stortinget
høsten 2009.
Handelskampanjen sendte i november i fjor to representanter, Heidi Lundeberg (Attac Norge) og
Alfredo Holguín (Comité Colombia de Lucha contra ALCA y el TLC), til Colombia. De intervjuet
representanter fra ulike sivile samfunnsorganisasjoner om avtalen. Konklusjonene fra
Handelskampanjen, etter besøk hos sivile grasrotsorganisasjoner i
Colombia er entydige og nedslående.
Handelskampanjen rettet kritisk søkelys mot forholdene i dette
søramerikanske landet, spesielt for brudd på faglige og menneskelige
rettigheter, men også miljøspørsmål har vært sterkt framme. Det vakte
sterke reaksjoner da EFTA forhandlet fram en frihandelsavtale med
Colombia uten at arbeidet for faglige og menneskelige rettigheter ble
understreket i avtalen. Det kom også klart fram at avtalen ville bidra til økt fattigdom og større
ulikheter i landet. Denne avtalen skulle etter planen vedtas av Stortinget i løpet av vårsesjonen,
men selve prosessen er utsatt.
- For Attac og alle organisasjonene som har engasjert seg i denne avtalen er det gledelig at
regjeringen har skjønt at den må ta en tenkepause. Samtidig avviser vi at det å ta noen utvalgte
næringsaktører og fagorganisasjoner med til Colombia og møter med ministre betyr demokratisk
behandling, sier tidligere nestleder i Attac, Helene Bank.
Statssekretær Rikke Lind kunne ved lansering av handelskampanjens rapport ikke fortelle hvilke
Norske økonomiske interesser som ønsker denne avtalen, og viste kun til utvikling, dialog og
samarbeid.
- En høringsrunde bør utvides til det land og de folk som "skal utvikles" av denne avtalen, avslutter
Helene Bank.
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De sivile samfunnsorganisasjonenes hovedargumentasjon mot frihandelsavtalene er at
marginaliserte grupper, hele sektorer av befolkningen, ikke føler seg representert av den sittende
regjeringen. Dette er grupper som står øverst på den rødgrønne regjeringens utviklingspolitiske
agenda: Arbeidere, kvinner, bønder og urfolk.
Les rapporten her: http://www.attac.no/meninger/1123750384/1165242892/1238504936

5. Rødgrønn vinglekurs
Regjeringen må slutte å vingle, og underlegge finanssektoren krav om å bidra til økonomisk
stabilitet, sosial utjevning og bærekraftig utvikling, skriver Emilie Ekeberg, leder i Attac
Norge.
Den rødgrønne regjeringen ble valgt på bakgrunn av slagordet «Ny kurs – 25 år med nyliberalisme
er nok». I sin regjeringserklæring lovet den samme regjeringen å satse på fellesskap og folkestyre.
Nå, når den nyliberale modellen for markedsstyre har brutt sammen, jobber de rødgrønne på harde
livet for å få spekulasjonsøkonomien tilbake på skinnene igjen. Det er ikke mandatet regjeringen
har fått fra sine velgere.
Etter initiativ fra LO i Oslo og Attac, ble det i forkant av forrige
stortingsvalg dannet en bred allianse av fagforbund og
solidaritetsorganisasjoner, som gikk sammen om slagordet «Ny kurs
– 25 år med nyliberalisme er nok». Denne såkalte 2005-alliansen
stilte krav til partiene, ut fra hvilke politiske saker sivilsamfunnsorganisasjonene anså som de
viktigste. Ikke ut fra valgkampstrategiene til partitoppene eller medias tabloide dagsorden.
Utviklingen i land etter land de foregående 25 årene hadde vist at privatisering, deregulering av
finansmarkedene og nedbygging av velferdsstaten sto på den politiske dagsorden for partier både
fra høyre og venstre del av det politiske spekter. Organisasjonene som gikk inn i 2005-alliansen
delte en felles erkjennelse av at en ny regjering må presses nedenfra om den skal ta et oppgjør
med den nyliberale politikken.
I sin regjeringserklæring skrev de rødgrønne at de ville føre en politikk bygget på rettferdighet og
fellesskap. Politikken skulle være forankra i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling og et
sosialt og samfunnskritisk engasjement. Nå har regjeringen for alvor fått sjansen til å bytte ut den
nyliberale modellen med folkestyre og fellesskap. Finanskrisen har vist at det økonomiske
systemet ikke har vært bærekraftig, og bedriftsledere og banksjefer verden over roper nå på staten.
Og hva gjør regjeringen? Regjeringens fokus har vært på midlertidige krisetiltak som kan
reverseres så snart den private spekulasjonsøkonomien igjen er på beina. Hensikten er at staten
raskt kan trekke seg tilbake og overlate til markedsmekanismene å skape nye finansbobler som
sprekker. I stedet for å ta med sivilsamfunn og solidaritetsorganisasjoner på råd, har regjeringen
invitert de samme nyliberale økonomene som har bidratt til å skape denne krisen, til å bestemme
hvilke krisetiltak som skal settes i verk. Banker og finansinstitusjoner har fått tilført milliarder fra
fellesskapskassa som kan føre til nye runder med spekulasjon.
Dette er ikke i tråd med mandatet regjeringen fikk fra sine velgere i 2005. Nå har regjeringen en
gylden sjanse til å ta fatt på en ny kurs. Regjeringen må slutte å vingle, og underlegge
finanssektoren krav om å bidra til økonomisk stabilitet, sosial utjevning og bærekraftig utvikling.
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Bankene som nå mottar krisehjelp, må ut av skatteparadiser og spekulative hedgefond. Vi må få
skatt på finanstransaksjoner. Oljefondets investeringer i skatteparadis må trekkes, og Oljefondet
må av børs og investeres i bærekraftige formål. Regjeringen må utnytte muligheten finanskrisen gir
oss til å slå en strek over det nyliberale økonomiske systemet som har gitt oss den krisen vi står
overfor i dag.
Kommentaren sto på trykk i Nationen 03.03.09

6. Nytt lokallag, Attac Oilwatch
Attac har fått et nytt lokallag, Attac Oilwatch. Det nye lokallaget hadde stiftelsesmøte 24.
mars.
Intensjonen med å danne Attac Oilwatch er å forbedre Attacs kunnskap og
kompetanse omkring spørsmål relatert til den norske oljeformuen, og
lokallaget vil på den måten ta opp tråden etter den tidligere “Oljegruppa”.
Attac Oilwatch vil jobbe ut i fra et miljøvern-, solidaritets- og
utviklingsperspektiv, og vil være tett knyttet opp mot Attac Norges
plattform. Hovedsakelig ønsker lokallaget å jobbe med spørsmål omkring
den norske oljeformuen, forvaltningen av oljefondet (Statens Pensjonsfond) og klimaspørsmål
knyttet opp mot utvinning og forbruk av fossile ressurser. Av konkrete saker som det vil bli lagt vekt
på er blant annet oljefondets investeringer i skatteparadis og en alternativ forvaltning av
oljeformuen. Dette vil bli særdeles viktig frem mot høstens valg.
Attac Oilwatch vil samarbeide med de andre lokallagene og undergruppene om ulike tema. Attac
Oilwatch er et ideelt lokallag for mennesker som ønsker å sette seg inn i problematikken rundt
oljeformuen og på den måten bidra til å endre dagens praksis.

7. Butikk Attac
”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
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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
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
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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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