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1. Attac følger WTO- møtet i Genève
Attac er til stede under ministermøtet i Genève 28. november
til 2. desember. Vi holder deg oppdatert fra dag til dag på
www.attac.no
Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge, og Linn Herning,
handelspolitisk ansvarlig i Attac Norge og tidligere leder for arbeid
med handel og investeringer i regjeringens utviklingsutvalg, vil
være tilstede i Genève fra lørdag 28. november. De vil følge både
forhandlingene og motmøtene under ministermøtet.
Emilie og Linn vil blant annet rapportere fra daglige møter med den offisielle norske WTOdelegasjonen, ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støre og landbruksminister Lars Peder Brekk,
og fra motmøtene og aksjonene utenfor forhandlingslokalene. De vil blant annet delta på
hoveddemonstrasjonen mot WTO lørdag 28. november, og en "guided tour of Genevan financial
criminals" mandag 30. november
- Finanskrisen, matkrisen og ikke minst klimakrisen burde få WTO og norske myndigheter til å
innse nødvendigheten av å tenke nytt rundt det internasjonale handelsregimet. Likevel forhandles
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det i WTO videre med utgangspunkt i de samme posisjonene og forhandslingstekstene som har
bidratt til å skape krisene, sier Emilie Ekeberg.
- Legg Doha-runden død, og start på nytt med en WTO- runde som kan bidra til å løse de globale
krisene, ikke forverre dem.
Forhandlingene skal etter planen være ferdige onsdag 2. desember kl 18.
Følg bloggen fra møtet her: http://www.attac.no/meninger/wto

2. Det klinger hult fra Støre
I dag mandag 30. november, vil Støre i sin tale til WTOs
ministermøte snakke om viktigheten av å bekjempe
finanskrisen. Det vil klinge hult, siden Norge i WTOforhandlingene vil presse på for ytterligere liberalisering av
finansmarkedene.
I dag starter forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjons (WTO) høyeste organ, ministermøtet.
I Norges tale til ministermøtet vil utenriksminister Jonas Gahr Støre snakke om viktigheten av å
bekjempe de globale krisene, finanskrisen, fattigdomskrisen og klimakrisen. Det vil klinge hult,
siden de norske posisjonene i forhandlingene er det stikk motsatte. Samtidig som finanskrisen har
skapt enorm arbeidsledighet verden over, og G20-lederne snakker om behovet for å regulere
finanssektoren, vil Norge i WTO- forhandlingene denne uka presse på for ytterligere liberalisering
av finansmarkedene.
WTO's generalsekretær Pascal Lamy har flere ganger sagt at vi må få på plass Doha- avtalen for å
løse finanskrisen. Men det nåværende WTO- regelverket er en viktig årsak til finanskrisen, og hvis
Doha- avtalen blir ferdigforhandla vil det bety ytterligere liberalisering av finansmarkedene.
Under dette ministermøtet vil Norge blant annet presse på for mer liberalisering innen
forhandlingene om handel med tjenester (Gats- avtalen). Norske posisjoner i Doha-runden er best
mulig adgang for selskap som leverer tjenester, særlig innen fire sektorer. Finansielle tjenester er
en av disse fire sektorene.
WTOs regelverk om tjenester innebærer allerede en omfattende liberalisering av finansmarkedene.
105 land har forbud mot å innføre begrensninger på størrelsen på banker og forsikringsselskap, og
forbud mot å begrense sammenblandingen av banker og forsikringsselskaper - også selv om
begrensningene gjelder for både utenlandske og innenlandske banker og forsikringsselskaper.
Land som ønsker å trekke tilbake sine forpliktelser om å liberalisere finansmarkedene, kan få
erstatningskrav for tapte forventa profitter for storbanker og forsikringsselskaper. I Doha-runden,
som det nå forhandles om i WTO, ligger nye begrensninger på reguleringer, blant annet en avtale
som begrenser reguleringer av revisjonsbransjen (en avtaletekst som Arthur Andersson fra Enronskandalen har laget utkastet til).
Doha- runden er ingen løsning på finanskrisen, tvert imot, den vil legge til rette for nye finanskriser.
Om Støre mener alvor med de fine ordene i talen sin, må Doha- runden legges død. Vi må starte
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på nytt med en avtale som har som utgangspunkt å løse de globale krisene, og som setter
menneskerettighetene over handelsregelverket, og sikrer landene et politisk handlingsrom til å
både hindre og møte fremtidige kriser.
Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge

3. Klimaspekulasjon eller klimarettferd?
Klimakvoter gjer rike land sjansen til kjøpa seg fri frå sitt ansvar for
klimaendringene, og opnar for storstilt spekulasjon.
Ei utviding av kvotemarknadane er eit sentralt tema for
klimaforhandlingane i København i desember. Noko av det som vil bli
drøfta, er å inkludera fangst og lagring av CO2, kjernekraft, jord og skog i
den sokalla grøne utviklingsmekanismen. Dette er ein form for klimakvoter
som gjer rike land sjansen til kjøpa seg rett til å forureina heime, mot at
dei finansierer klimatiltak i fattige land. Dette er ikkje berre ei
ansvarsfråskriving frå dei rike landa som har det historiske ansvaret for
klimaendringane, det opnar også for storstilt spekulasjon i klimakvotar.
Det vert også diskutert om landbruket, som står for 14 prosent av dei totale utsleppa i verda, skal
inkluderast i kvotesystemet, fordi landbruksjorda kan nyttast til CO2-fangst. Multinasjonale selskap
har allereie byrja å hamstra landområder, og det er ingen tvil om at ei innlemming av landbruket i
den grøne utviklingsmekanismen vil intensivera privatiseringa av fellesgodene.
Det er dei rike landa som har skapt klimakrisa. Desse landa, Noreg inkludert, har derfor ei enorm
økologisk gjeld til verdssamfunnet. Ein realistisk og rettvis klimapolitikk kjem ikkje bort frå at dei rike
landa må ta ein stor del av klimagassutsleppa på heimebane. Dessutan må dei rike landa samtidig
stilla med støtteordningar til å omstilla energiproduksjonen i land i sør i ein fornybar retning. I
staden for ein marknadsbasert klimahandel som både uthular dei rike landa sitt ansvar og som til
no har gitt svært små resultat i land i sør, treng me FN-baserte støtteordningar for omstilling av
energiproduksjonen i sør som er administrerte av landa i sør sjølv.
Den marknadsbaserte klimapolitikken som kjem til å stå i fokus under forhandlingane i København,
viser at det fyrst og fremst er økonomiske interesser som pregar den globale klimapolitikken i dag.
Så lenge det er dei rike landa sine kortsiktige økonomiske eigeninteresser som får dominera
dagsorden i klimaforhandlingane, er det utopisk å tru at me kan løysa klimautfordringa. Me treng
ein ny global klimapolitikk. Ein politikk som tek på alvor dei vestlege landa sitt historiske ansvar for
klimaendringane, og som derfor tek til orde for store utsleppsreduksjonar i rike land og generøse
overføringar frå nord til sør for omstilling til fornybare energiformer.
Av Askild Gjerstad, Attac Tromsø.
Kommentaren sto på trykk i Nordlys 26.11.2009
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4. Klimatoppmøte i København
Bli med til København for å delta i den internasjonale
stordemonstrasjonen 12. desember!
Bli med i Attac seksjonen i toget i København, vi går under parolen
"Change our system, not our climate”, sted for oppmøte vil bli klart
seinere.
PRAKTISK INFO:
Avreise: fredag 11. desember (ettermiddag)
Retur: søndag den 13. desember (formiddag)
Bussturen koster 400 kroner. Billig overnatting (ca. 100 kroner
for natta). Busser fra Oslo, Bergen og Trondheim (muligens noe
dyrere fra Bergen og Trondheim).
MELD DEG PÅ:
http://www.globalisering.no/Kontakt/Klimamarsjen/index.html
For spørsmål send e-post til nsf.koordinator@gmail.com
Arrangør: Norges Sosiale Forum og Norges Naturvernforbund

5. Attac- aktivist ny statssekretær for utviklingssaker
Mangeårig styremedlem i Attac Norge, Ingrid Fiskaa, er utnevnt til statssekretær for miljø og
utviklingsminister Erik Solheim, under Utenriksdepartementet.
Dette innebærer også at Ingrid Fiskaa må trekke seg fra sitt styreverv i Attac
Norge per dags dato.
Likevel gleder Attac Norge seg over utnevnelsen.
- Det er trist å miste Ingrid i styret, der hun har gjort en svært viktig jobb over
mange år. Likevel er det fantastisk å få en statssekretær for utviklingssaker i
UD som deler Attacs perspektiver på global fattigdom, økonomiske
maktforhold og solidaritet, sier Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.
Ingrid Fiskaa har vært styremedlem i Attac Norge siden 2004 og fram til i dag.
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6. En annen verden er mulig
- men hvilken?
Attac arrangerer konferanse om økonomiske alternativer 5. -7. februar 2010 på
Håndverkeren i Oslo.
Vi setter søkelyset på hvordan skape en økonomi som setter folk, ikke
profitt, først.
Målet med konferansen er å presentere Attacs utfordringer til
regjeringa og presentere gjennomførbare måter å bygge opp en
demokratisk styring av en bærekraftig verdensøkonomi. Attac er nok
mest kjent for å kritisere manglene med en verdensøkonomi som er
udemokratisk, sosialt urettferdig og miljøskadelig.
Blant bekreftede innledere er statsviter Bent Sofus Tranøy,
sosiologen Heinz Dieterich, rådgiver i For Velferdsstaten, Helene
Bank, forfatteren, sosiologen og feministen Hilary Wainwright, rådgiver i For Velferdsstaten Asbjørn
Wahl, frilanser og medlem av Tenketanken Manifest analyse, Ali Esbati, historiker og Attacer Knut
Kjelstadli, og Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.
Konferansen har fire bolker med møter som går parallelt i to møterom over de tre dagene. I temaet
radikale utfordringer til en radikal regjering presenterer vi en konstruktiv kritikk av i Soria Moria
II. Fokuset her er alternative måter å organisere og styre økonomien på, slik som boligpolitikk, New
Public Management og finanspolitikk. Det neste temaet dreier seg om deltakende budsjettering,
og her ser vi på hvordan dette blir gjennomført i blant annet Porto Alegre i Brasil og Sevilla i
Spania. Det sentrale spørsmålet er hvordan kan vi gi folk demokratisk styring over budsjettene i
sine nærområder? Det tredje temaet gir oss et noe bredere blikk på demokratisk
økonomistyring, og vi presenterer radikale måter å organisere en økonomi uten penger, politisk
styring av verdens finansmarkeder foreslått av FNs Stiglitz kommisjon og økonomisk samarbeid
mellom Latinamerikanske land som utfordrer den nyliberale modellen. Det siste temaet handler om
en grønn og bærekraftig økonomi, og vi diskuterer blant annet hvordan man kan sikre prinsippet
om at forurenser betaler.
Følg med for oppdateringer i programmet!
http://www.attac.no/aktivitetskalender/2010/02/05/konferanse
Påmelding:
https://www.deltager.no/Attackonferanse
Pris: 250kr/100kr
Velkommen til noen interessante og lærerike dager!
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7. Oljefondet god butikk?
Finansminister Sigbjørn Johnsen mener oljefondet er god
butikk for Norge. Med etikken til side har Oljefondet gjort
svært god butikk på investeringer i legemidler, oljeutvinning
og krig.
Finansminister Johnsen er storfornøyd med Oljefondets resultater.
Resultatene viser at fondet ble forvaltet rett i 2008, til tross for
blodrøde tall den gangen, fortalte han til Dagsavisen 11. november.
Johnsen er altså storfornøyd med den enorme avkastningen på oljefondet som er investert i
selskaper som operer i skatteparadis og som bryter miljø- og menneskerettigheter rundt omkring i
hele verden.
Oljefondet har 4,7 milliarder investert i det nordamerikanske selskapet Chevron – som er tiltalt for å
ha dumpet 65 milliarder liter med giftig avløpsvann i Amazonas. 10 milliarder er investert i
legemiddelfirmaet Novartis – som er midt i en langvarig juridisk strid med India for å få slutt på
produksjonen av billige kopimedisiner. Oljefondet har 360 millioner kroner investert i det britiske
selskapet G4S som deltar i militære operasjoner i Irak. Oljefondet investerer også i følge
organisasjonen whoprofits.org direkte eller indirekte i selskaper som støtter opp om de ulovlige
bosettingene på Vestbredden.
Med etikken til side har Oljefondet gjort svært god butikk på investeringer i legemidler, oljeutvinning
og krig. I følge Norges Bank var avkastningen på 13,5 prosent, eller 325 milliarder kroner, i tredje
kvartal i år. Den samlede verdien av Oljefondet, økte med 163 milliarder kroner til 2.549 milliarder
kroner. Finansministeren har altså god grunn til å slå seg på brystet.
Av: Siri Mariann Blaser, Kampanjesekretær i Attac Norge. Innlegget sto på trykk i Dagsavisen
16.11.2009

8. USA og England på topp i ny rangering av
skatteparadis
Organisasjonen Tax Justice Network lanserte mandag 2.
November en rangering av verdens 60 skatteparadis.
Dette er første gang verdens skatteparadis er rangert på en
systematisk og objektiv måte. Rangeringen (Financial Secrecy
Index (FSI)) bygger på et stort toårig prosjekt som har kartlagt
skatteparadisene og gjort en vurdering etter 12 faktorer. Her er ikke bare graden av hemmelighold
vektet, men også omfanget av kapitalstrømmer som passerer gjennom skatteparadiset, og dermed
i hvor stor grad det bidrar til den samlede kapitalflukten.
USA troner øverst på lista over verdens skatteparadis, mens England inntar femteplasen.
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Luxembourg, Sveits og Cayman Islands er også høyt oppe på lista. Se hele indeksen og
bakgrunnsstoff her: http://www.financialsecrecyindex.com
Gjennomgangen viser også at det i 59 av de 60 skatteparadisene, med Monaco som eneste
unntak, er umulig å finne ut hvem som eier selskapene som er lokalisert i landene.
Rangeringen skiller seg fra tidligere rangeringer, som den årlige korrupsjonsindeksen fra
Transparency International, i og med at den ikke fokuserer på innenlands småskalakorrupsjon som
bestikkelser fra offentlige ansatte. FSI vurderer tilbudssiden av korrupsjonen, altså land som tilbyr
hemmelighold og som dermed tilrettelegger for at penger kan forsvinne ut av land.
- FSI er enormt viktig for å snu oppfatningen av korrupsjon. Verdens skatteparadis er ansvarlige for
storskala hemmelighold og skattejuks, noe som rammer fattige land aller mest. Verdier skapt i
utviklingsland kanaliseres i praksis tilbake til den vestlige verden, sier Emilie Ekeberg, leder Attac
Norge. - Vi må endre vår oppfatning av at skatteparadisene bare er små stillehavsøyer med
palmetrær og luksusyachter. Indeksen viser at de store OECD-landene er sterkt representert blant
skatteparadisene. På OECDs egne lister over skatteparadisene figurerer disse landene ikke, sier
Ekeberg.
Tax justice Network er et internasjonalt nettverk av organisasjoner og eksperter som jobber mot
skatteparadisene, Attac jobber aktivt i nettverket.

9. Kom på juleøl med Attac
Attac Norge inviterer til juleøl og kos på Justisen bar og restaurant
onsdag 16. desember. Før julekosen, blir det møte (kl. 17.00) om Attacs
konferanse for økonomiske alternativer som arrangeres fra 5. til 7.
februar i Oslo.
Møtet om konferansen er for de som er interesserte i å engasjere seg i dette
arbeidet. Fra kl. 18.00 blir det øl og mulighet til å bestille seg en matbit for de
som skulle ønske det. Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å ta en tur innom for å
avslutte en fin høst med mye bra aktivitet!

10. Vervekonkurranse!
Vi lanserer vervekonkurranse i Attac Norge, verv flest medlemmer i desember 2009, og
få en reise til Attac Tyskland sin 10 årsfest i Frankfurt 23. januar 2010. Her vil
du møte Attacere fra hele Europa til en stor fest. Du reiser sammen med et
styremedlem i Attac Norge, premien dekker flytur og overnatting i Frankfurt.
2 - 4. premie er gratis deltakelse på Attac sin konferanse 5. -7. februar i Oslo.
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Ut 2009 koster medlemskap for nye medlemmer kun 50kr, så verving burde være en lett
sak. Hva med å gi bort Attac-medlemskap i julepresang?
Du kan fylle ut skjema som ligger på nettsiden vår, husk da å skrive i
merknad-feltet i skjema at du er ververen, så vi registrerer rett.
http://www.attac.no/blimedlem

11. Kjøp julekort fra Afghanistankomiteen
For tredje år på rad tilbyr Afghanistankomiteen jule- og nyttårskort. Denne gangen er det
barn ved Vinderen skole i Oslo som står for illustrasjonen.
Pris: 20 kroner per kort med konvolutt (5 kort 100 kroner, 10 kort 200, 30 kort
500) Porto kommer i tillegg
Bestill kortene i nettbutikken http://www.afghanistan.no/Nettbutikk/index.html
eller ring 22 98 93 15
I nettbutikken kan du også kjøpe vårt nye gavekort og gi 1000 trær som spirer i
Afghanistan. Ved å kjøpe bøker og kort fra nettbutikken støtter du AiNs arbeid for
Afghanistan.
Afghanistankomiteen er en bistands- og utviklingsaktør særlig innen områdene
utdanning, helse og miljø. Organisasjonens formål er å støtte Afghanistans langsiktige
utvikling gjennom solidaritetsarbeide og praktisk utviklingsarbeide i Afghanistan. AiN arbeider også
for å fremme kunnskap om Afghanistan, dets folk og dets kultur i Norge.

12. Gi bort bøker fra Attac til jul!
”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
det riktig? Denne boken viser en annen sannhet. Den globale uretten består. Forstår vi hvorfor?
8
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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 bøker og annet materiell her: http://www.attac.no/organisasjon/webshop

13. Attac- kalender
Skal finansspekulasjon sikre fremtidas pensjoner? [Oslo]
Tid: Mandag 7. desember kl. 17-19
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Norge har valgt å investere overskuddet fra oljeinntektene i verdens finansmarkeder. Målet er å
trygge norske pensjonsutbetalinger i framtiden. Stortinget reviderte i vår de Etiske retningslinjer for
plassering av midlene. Man ønsker at fondet skal bidra til bærekraftig utvikling både sosialt og
miljømessig. Sikres det best ved aksjekjøp?
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De overordnede spørsmålene blir knapt stilt: Er det en god ide å anvende oljemilliardene på denne
måten? Hva er alternativene? For miljøet, fra et solidaritetsperspektiv, for Norge?
Innledere:
Filosof Arne Johan Vetlesen
Stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap)
Helene Bank fra Attac Norge
Ordstyrer er Hans Morten Haugen fra Korsvei.
Attac inviterer til seminar om bruken av Oljefondet. Vi ser på ulike aspekter: Er Oljefondet god
økonomisk politikk? Hvilken type etikk ligger til grunn for fondet?

Konferanse: En annen verden er mulig- men hvilken? [Oslo]
Tid: 5 -7 februar 2010
Sted: Håndverkeren i Oslo
Dette spørsmålet setter Attac Norge søkelyset på i en konferanse om økonomiske alternativer. Vi
spør hvordan skape en økonomi som setter folk, ikke profitt, først. Målet med konferansen er å
presentere Attacs utfordringer til regjeringa og presentere gjennomførbare måter å bygge opp en
demokratisk styring av en bærekraftig verdensøkonomi.
Velkommen til noen interessante og lærerike dager!
Du kan melde deg på her: https://www.deltager.no/Attackonferanse

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.
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Nyhetsbrev fra Attac Norge – november 2009

Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet kan du gjøre det til: medlem@attac.no
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