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1. Ny leder og nytt styre i Attac
Benedikte Pryneid Hansen ble valgt til ny leder i Attac Norge på landsmøtet i Oslo 20. til 21.
mars. Med seg på laget har hun som nestledere Thomas Nygreen som er gjenvalgt, og
Ingerid Straume. Innføring av finansskatt, kamp mot skatteparadiser samt arbeid mot
markedsstyring av offentlig sektor blir hovedsaker for Attac i tiden framover.
Regulering av finansmarkedene og styrking av velferd
både nasjonalt og globalt, kjernesaker for den
internasjonale Attac - bevegelsen, har med finanskrisen
fått fornyet betydning og sammenhengen dem imellom
har blitt tydeliggjort.
- Når Stoltenberg varsler kutt i bistandsbudsjettet på to
milliarder, når offentlig ansatte i Hellas får lavere lønn, og
vi ser en ungdomsarbeidsledighet på 50 % i Spania, er
dette direkte konsekvenser av at gjelda etter finanskrisa
er blitt sosialisert, sier den nyvalgte lederen.
Pryneid Hansen er 27 år, kommer fra Alta, men bor og studerer nå i Oslo. Hun har sin politiske
bakgrunn fra Senterungdommen/Senterpartiet og Ungdom mot EU og har også viktige erfaringer
fra solidaritetsarbeid i Brasil og studier i Mosambik. Pryneid Hansen er klar for å kaste seg ut i
store oppgaver.
- Kjernesaken til Attac om en internasjonal finansskatt er høyt på dagsordenen i verden i dag. Nå
skal vi være med å legge premissene for hvordan skatten skal utformes, og hva den skal gå til.
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Attac Norge går inn for en finansskatt som skal hindre kortsiktig finansspekulasjon og gi inntekter til
global omfordeling. En tredjedel av skatten bør i følge Attac gå til et globalt fond for utvikling, en
tredjedel til finansiering av klimatiltak, begge i FN-regi, og en siste tredjedel bør gå til landene som
inndrar skatten, for å unngå velferdskutt etter store budsjettunderskudd etter finanskrisen.

Nytt styre i Attac Norge:
Benedikte Pryneid Hansen, leder
Thomas Nygreen, nestleder, bor i Oslo og studerer på full tid på en master i
anvendt matematikk. 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.
Ingerid Straume, nestleder, jobber for tiden ved Høgskolen i Hedmark. Hun har
tatt en forskerutdanning i pedagogisk teori og etikk, og har publisert flere artikler,
blant annet om miljøpolitikk, politisk filosofi og økonomi. Ingerid har sittet tre år i
styret for Nordisk Sommeruniversitet, som er Nordens eldste akademiske nettverk,
og hun er tilknyttet tenketanken Res Publica.
Emilie Ekeberg, (AU). Emilie har vært leder for Attac Norge i to år. Hun er
mastergradsstudent i statsvitenskap i Oslo. Før hun ble leder av Attac var hun
aktiv i Attac Tromsø, og hun har også vært redaktør for medlemsbladet
Utveier. I tillegg synger hun i Oslo Sosialistisk kor. Emilie er fra Danmark.
Bente Lien Nilsen, (AU) studerer samfunnsgeografi på Blindern, og skal levere
masteroppgaven sin i september. Bente er først og fremst en ekte ”Attacer”, og
har sin organisasjonsbakgrunn fra Attac Blindern, hvor hun har vært aktiv i flere
år. Hun er også observatør for Attac i styret i Norgessosiale forum, hvor hun
blant annet skal jobbe med å knytte sammen Norges sosiale forum med ESF og
WSF.
Hans Theting, (AU). Han har nettopp returnert til Norge etter å ha fullført studier
ved London School of Economics, hvor han tok en mastergrad i
utviklingsstudier. Hans har vært aktiv i Venstrealliansen og Rød Front, og jobbet
der med en rekke arrangementer og kampanjer. Siden han kom tilbake til Norge
har han også vært aktiv i Spire og sitter i arbeidsutvalget for Fellesutvalget for
Palestina. Han jobber nå som kundekonsulent i Vann- og avløpsetaten i Oslo.
Morten Edvardsen (AU) kommer fra Alta, og har vært en aktiv Senterpartipolitiker i flere år. I
tillegg til å ha vært internasjonal leder i Senterungdommen (2000-2003) har
han sittet på fylkestinget i Finnmark for Senterpartiet, og er nå studieleder i
Finnmark Senterparti. Morten har bodd i Oslo i noen år nå, og har også vært
en aktiv studentpolitiker, og sittet i Velferdstinget ved UiO. Fra 2006-2008 var
han også styremedlem i landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner, og medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen.
Sveinung Holien har vært aktiv i Attac siden 2002, og har brukt mye tid på både Attac Blinderns
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temagrupper (Konsernmakt- Utdanning - Handels-, Mat- og Demokratigruppa)
og noen større samarbeidsprosjekter med andre lokallag i Oslo. Han har også
vært aktiv i Utveier - redaksjonen i fire år. I tillegg til arbeidet i Attac har
Sveinung vært svært aktiv i den studentpolitiske organisasjonen
Venstrealliansen ved UiO. Sveinung studerer for tiden journalistikk ved
Høgskolen i Oslo og er redaktør i studentavisa der, Oslostudenten.
Marte Nilsen er doktorgradsstipendiat ved Lunds universitet og er utdannet
religionshistoriker. Hun beskriver seg selv som en partipolitisk uavhengig ”Attacer”
og har lang fartstid i organisasjonen: leder i Attac Norge 2006-2008, nestleder i
Attac Norge 2004- 2006. Marte sitter i Attac Norges internasjonale utvalg og er aktiv
i det europeiske og det globale Attac - nettverket. Hun har også vært aktiv i Attac
Blindern siden oppstarten i 2001 og deltatt i en rekke arbeidsgrupper i Attac.
Gernot Ernst kommer fra Tyskland og jobber som overlege i Kongsberg. Han har i tillegg studert
religionsvitenskap og sosiologi og er aktiv i klinisk forskning. Han er leder i Attac
Buskerud som han var med å starte i 2007 og har også nylig blitt medlem i
Attacs internasjonale utvalg. Sammen med Toril Mesna og Petter Ytterstad har
han publisert boka «Dårlig medisin - om markedsretting av norsk helsevesen»"
på vegne av Attac Harstad og Attac Buskerud. Han har tidligere vært aktiv i
forskjellige politiske grupper fra grasrota, blant annet u-land, gatemedisin og antirasisme.
Marion Muehlburger har hovedfag i nordisk litteratur og sosialantropologi fra universitetet
i Wien og har studert dokumentasjonsvitenskap i Tromsø. Hun flyttet til Bergen i fjor der
hun jobber som skolebibliotekar. Marion har vært med i styret i Attac Tromsø og sitter nå i
AU i Attac Bergen.
Per Medby er samfunnsøkonom og jobber som forsker ved Norsk institutt for by - og
regionforskning. Medlem i Attac Oslo øst. Har mangeårig organisasjonserfaring fra
Norsk Tjenestemannslag.
Line Tollefsen kommer fra Harstad, og bor nå på Andenes. Hun er utdannet kokk,
og jobbet som kjøkkensjef på Andenes Helsesenter frem til hun ble valgt som hovedtillitsvalgt i
Andøy kommune i 2001. Hun er nå opplæringsansvarlig i Fagforbundet Nordland, og har tidligere
vært aktiv i både Fagforbundet og LO, lokalt, regionalt og sentralt.
Petter Håndlykken ble medlem i Attac for ca. 2 år siden. Han er medlem i
skattegruppa og sitter i Internasjonalt utvalg, hvor han blant annet har bidratt i
arbeidet med Attacs sommeruniversitet (ESU) og vært med på flere møter i det
europeiske Attac - nettverket. Han har mange års erfaring som leder for
utviklingsprosjekter i skatteetaten, har erfaring fra forskningsarbeid ved Norsk
Regnesentral og har utdanning som sivilingeniør.
Henrik Fjeldsbø er industriarbeider fra Høyanger. Han er leder av ungdomsutvalget i forbundet
Industri Energi, og har også vært forbundssekretær i samme forbund siden våren 2009. Han bor i
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Høyanger, men ukependler til Stavanger og forbundskontoret.
Varamedlemmer til styret:
1. Kristen Nordhaug
2. Tomas Andersen
3. Marie Fosse
4. Eirik Grasaas-Stavenes
5. Alette Elvenes
6. Aleksander Eilertsen
7. Sigrid Heiberg

2. Det holder nå, spekulanter!
Finanskrisa har fått sine syndebukker, men om vi ikke gjør noe med de underliggende
svakhetene og urettferdighetene, vil det komme flere kriser. Profitten havner på private
hender, mens vanlige skattebetalere og fattige i alle deler av verden må ta regninga for
tapene.
Handelen med penger og verdipapirer av forskjellige slag
overskygger i dag fullstendig den totale verdien av produserte
varer og tjenester innenfor realøkonomien. Verdipapirer er
løsrevet fra de reelle verdiene de utgår fra. Realøkonomien må
bære en forvokst finansøkonomi på sine skuldre. Så lenge
denne situasjonen vedvarer vil vi oppleve stadig flere kriser.
Skatteparadiser er en enda et produkt av manglende vilje til å regulere den internasjonale flyten av
penger. Verdens rikeste mennesker skjuler anslagsvis til sammen 69.000 milliarder kroner i
skatteparadisene. Samtidig spiller skatteparadisene en viktig rolle i tappingen av ressurser fra
utviklingslandene, ved at de gjør det lett å skjule penger som er tjent, brukt eller overført på ulovlig
vis. Strømmen av slike penger er ti ganger større enn summen av all utviklingshjelp. På dette viset
bidrar skatteparadisene til å opprettholde skjevheten mellom de rike og de fattige landene.
Nyliberal politikk har omdannet grunnleggende offentlige velferdstjenester. Fra å være offentlige
ytelser med mål om å øke velferden i samfunnet, har de blitt private tjenester med mål om
fortjeneste i alle ledd. Menneskeverd og livskvalitet kan ikke måles i penger eller omsettes på noen
børs, og tjenestene for å opprettholde og øke dem bør derfor heller ikke reduseres til
handelsobjekter.
Arbeidet for å stanse de menneskeskapte klimaendringene har fostret enda et nytt spekulasjonsobjekt. Ved kjøp og salg av kvoter mellom landene skal utslippene kuttes der det koster minst, og
med kompliserte mekanismer skal en vesentlig del av kuttene gjøres ved å bremse utslippsveksten
i fattige land. De fattige landene rammes, klimaproblemet vedvarer og det skapes nye markeder for
spekulasjon.
Behovet for en demokratisering av verdensøkonomien er større enn noensinne. 2010 bør bli et
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vendepunkt i kampen mot skatteparadisene, for skatt på finanstransaksjoner og for trygging av
velferden.
Uttalelse vedtatt på Attac Norges landsmøte 20. til 21. mars 2010

3. Norsk kasserolleaksjon for nei på Island!
Medlemmer av Attac Norge aksjonerte foran Islands ambassade i Oslo, i en støttemarkering
for islendinger som stemte nei til Icesave - avtalen lørdag 6. mars.
- Det er urettferdig at vanlige islendinger skal
påprakkes regningen for de private bankenes gjeld,
samtidig som finanssektoren puster lettet ut etter
krisa og har gjenopptatt sine bonusfester, sier leder
i Attac Norge, Emilie Ekeberg. På aksjonen hadde
vi bannere på norsk og på islandsk, med
påskriften: Stem nei til finansslaveri! IMF ut av
Island! (”Kjósum gegn skuldaþrælkun! AGS frá Íslandi!”).

- IMF truer med å holde tilbake sine lån til Island, om de stemmer nei til Icesave. Dette er
utpressing, sier Ekeberg.
Norges regjering må nå stille opp for våre naboer i Vest, og gi lån utenfor IMFs kontroll, slik at
islendingene får handlingsrom til å forhandle en rettferdig avtale, om til å føre en sosialt forsvarlig
økonomisk politikk for å møte krisen, mener Attac.
Denne avstemningen er heller ikke bare et islandsk spørsmål: - Vi ber islendingene stemme frem
et stort og rungende nei for alle oss andre også, sa Ekeberg under aksjonen.
Det er ikke bare på Island at regningen for finanskrisa betales av folk flest. I en rekke land i Europa
og resten av verden betyr krisen arbeidsledighet, og kutt i blant annet minstepensjoner og
offentlige tjenester. Folk på Island har fått en mulighet til å stemme over hvorvidt de ønsker å
betale regningen for finansakrobatenes ville ritt.
IMF gjennomfører nå et hardt økonomisk program på Island. IMF har lenge vært kritisert for å
diktere en økonomisk politikk som gjør de sosiale konsekvensene etter finanskriser verre. Likevel
har Norges regjering gitt sine lån til Island under IMFs kontroll. Attac ønsker seg et samarbeid
utenfor IMF:
- Heldigvis er det mulig for land og folk å samarbeide på tvers av udemokratiske og usolidariske
finansinstitusjoner. Det er på tide at den norske regjeringen viser sin solidaritet med det islandske
folk ved å gi lån til Island utenfor IMFs kontroll, sier Emilie Ekeberg.
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Når finanskrisa ble en realitet på Island, samlet islendingene seg utenfor Alltinget og slo på
kasseroller, i protest mot resultatet av regjeringens vanvittige nyliberale eksperiment. Ved å banke
på kasseroller sendte vi en hilsen til alle islendinger som i dag stemmer nei til finansslaveri, og som
vil kaste IMF ut av landet.

4. Clemet bommer om finansskatt
I Ny Tid den 19. februar ble det av Kristin Clemet hevdet at en global skatt på
finanstransaksjoner aldri vil bli innført fordi det er urealistisk at alle land kan bli enige. Attac
mener en slik skatt kan innføres selv om bare noen få land i først omgang blir enige om den.
Av Petter Håndlykken, Attacs skattegruppe og styremedlem
I verdens finansmarkeder handles det for enorme summer og
handelen er samlet i noen få store finanssentra. Dette illustreres
ved at:
• Handelen i verdens finansmarkeder utgjorde 74 ganger verdens samlede brutto nasjonalprodukt
(BNP) i 2008. For hver krone produsert, ble det altså handlet for 74 kroner i finansmarkedene.
• Storbritannia og Tyskland sto for om lag 97 % av handelen i EUs finansmarked i 2008. De
enorme summene gjør at selv en liten avgift på 0,05 % ventes å gi inntekter på flere hundre
milliarder dollar årlig på verdensbasis, også etter det er tatt hensyn til at en slik avgift vil gi en
markert reduksjon i den kortsiktige spekulasjonen (jfr. studier utført av det østerrikske instituttet for
næringslivsforskning).
Om Storbritannia og Tyskland skulle innføre en slik avgift, vil den for alle praktiske formål være
innført i hele EU. En såpass liten avgift som 0,05 % vil i liten grad føre til at handel flyttes til andre
land, ettersom det er andre og langt sterkere faktorer enn en slik liten avgift som styrer lokalisering
av finanshandelen. London har f eks i mange år hatt en avgift på aksjehandel som er ti ganger så
stor som dette, uten at det har ført til at aksjehandelen har flyttet fra London.
Skatt på finanshandel er ett av flere tiltak som må til for å få bedre kontroll med verdens
finansmarkeder. Skatten vil ha mindre direkte virkning på etterspørselen i realøkonomien enn
andre skatter og avgifter og den vil i hovedsak betales i form av eiere av store finansformuer. Det
antas at en finansformue på omkring 70.000 milliarder kroner i dag befinner seg i skatteparadisene,
og at dette utgjør en tredjedel av verdens samlede finansformue. Handel i finansmarkedene er en
viktig kilde til avkastning på disse formuene, slik at alle må bidra litt til skatten.
Som med mange nye tiltak er det avgjørende at noen land går foran. Når Kristin Clemet avfeier det
hele med å henvise til at det er urealistisk at alle blir enige, konkluderer hun ut fra feil forutsetning. I
dette tilfellet er det ikke nødvendig å vente til alle er enige før noen starter. De landene som er
enige kan gå foran, men det er selvsagt viktig å få med flest mulig av de store
finanshandelslandene. Ambisjonen må være at alle skal med, men noen må begynne.
Det er egentlig litt overraskende at ikke flere fra finansnæringen støtter aktivt opp om en slik avgift.
Ser ikke folk i næringen den trussel som ligger i en fortsatt krise i realøkonomien både i nord og
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sør, leser de ikke prognosene som indikerer sammenbrudd i de offentlige finansene i en lang rekke
land og ser de ikke behovet for ressurser til å møte klimautfordringene? Dette er jo trusler for oss
alle, også for finansnæringen? Ser ikke næringen at den må bidra til løsninger for å ha politisk
legitimitet? Eller er det fortsatt musikken fra rask kortsiktig fortjeneste som overdøver alle andre
signaler?
Den franske revolusjonen i 1789 hadde sitt utgangspunkt i den store finanskrisa i kjølvannet av den
amerikanske uavhengighetskrigen og striden om hvordan regningen for den skulle betales. Adelen
og kirka mente det ville være samfunnsskadelig og urimelig om de måtte betale skatt, skatter var
bare for bønder og borgerskap. Ikke helt ulikt det dagens finansadel sier?
Menneskerettserklæringen fra 1789 er tydelig på at alle skal betale skatt i forhold til sin evne til å
bidra, og at bruken av skatteinntekter skal bestemmes demokratisk. Denne og andre historiske
referanser er en inspirasjonskilde for den internasjonale ”Robin Hood Skatt” kampanjen som nå får
bred oppslutning i Europa. Om du ”googler” litt på ”Robin Hood Tax” finner du mye informasjon,
artige kulturelle innslag og mange muligheter for å støtte kampanjen. Informasjon på norsk på
attac.no. Den norske regjeringen er fortsatt pinlig taus på dette området, litt synd om vi skulle bli
mistenkt for å være mest opptatt av å tjene mest mulig penger på andres krise?
Debattinnlegget sto på trykk i NyTid 5.03.2010

5. Ny artikkelsamling fra Attac
Fra marked til demokratisk styring er tittelen på
Attacs artikkelsamling fra 2009.

Attacs artikkelsamling utgitt i mars 2010 består av et utvalg
artikler omdagsaktuelle temaer, skrevet av Attac - aktivister
i året som har gått. Vi håper at samlingen kan være til nytte
for de som ønsker seg en enkel innføring i Attacs
hovedsaker, og at den kan inspirere til fortsatt kamp for
demokratisering av økonomien, lokalt, i Norge og i resten av verden. Artikkelsamlingen er delt inn i
fire hovedkapitler: Demokratisk kontroll over finansmarkedene, Etisk forvaltning av oljefondet og
klimakrisa, Skatteparadis og Markedsmakt og motmakt.
Pris 50 kr + porto
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6. Første Utveier i 2010 klart!
Første nummer av Utveier for 2010 har nettopp blitt sendt ut – akkurat i
tide for at du kan ha noe godt lesestoff til påskefjellet!
Ønsker du flere utgaver til venner og familie, er det bare å ta kontakt med
kontoret! Du kan også få Utveier sendt hjem til deg gratis selv om du ikke er
medlem.
I dette nummeret av Utveier kan du blant annet lese om Landsmøtet i Attac
Norge som ble avholdt i Oslo helgen 20. til 21. mars. Attac Norge satser offensivt på en kampanje
for en såkalt Robin Hood skatt i året som kommer hvor formålet ikke hovedsakelig er at skatteinntektene på finanstransaksjoner skal gå til å betale ut banker når de går ned for telling på grunn
av uvettig spekulasjon, men til et fond for omfordeling og bekjempelse av fattigdom globalt.. Kamp
mot skatteparadiser samt arbeid mot markedsstyring av offentlig sektor skal være hovedsaker for
Attac i tiden framover. Oljefondet vikler seg stadig inn i nye dilemmaer og uetiske investeringer,
dette til tross for at fondet gir Norge et unikt politisk handlingsrom til å utvikle en ny politikk som
begrenser klimaendringene og reduserer de globale forskjellene.
I februar arrangerte Attac konferansen ” En annen verden er mulig- men hvilken?” om økonomiske
alternativer og deltakende demokrati. I overkant av 200 besøkende og omkring 30 innledere fra
inn- og utland deltok på konferansen. Vi oppsumerer noen av høydepunktene fra arrangementet.
Temadelen denne gangen tar for seg temaet realøkonomi i Sør og vi tar blant annet for oss Haiti
og Haitis gjeld, og hvordan denne både er illegitim og en av årsakene ti Haitis manglende utvikling.
Fra Brasil får vi kjennskap til de grunnleggende prinsippene ved deltakende budsjettering.
Av annet stoff har vi intervju med det nye og spirende lokallaget Attac Vestfold som har hatt mye
bra aktivitet i året som har gått. Andre godbiter er bok – og filmanmeldelser. Vil du bestille bladet,
ta kontakt med Siri Blaser på kontoret siri(at)attac.no eller på telefon:22 98 93 04.

7. Kalender
Sommersamling
Tid: 29.juli til 1. august
Sted: Malmøya utenfor Larvik
Bli med på Attacs sommersamling! Vi lover god politisk skolering, kreative aksjonsverksteder,
medietrening, grilling og kos også i år. Programmet er under utvikling og vi ønsker oss innspill fra
Attacs medlemmer.
Sett av tid nå, vi lover at du vil få en spennende, sosial og
hyggelig opplevelse. Malmøya byr på masse muligheter for
fysisk aktivitet for de rastløse og fine bademuligheter. Det er
også et fint sted å ta med familie. Det er plass til 30 personer
innendørs og ellers mulighet for camping utendørs.
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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!

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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