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1. En global systemkrise
- Vi må finne fram til nye virkemidler og få flere med i kampen for en demokratisering av
finansmarkedene, skriver leder i Attac Emilie Ekeberg.
I forrige uke samlet norske fagforeningsaktivister, miljøvernere, medlemmer av partienes
ungdomsorganisasjoner og aktivister fra andre norske sosiale bevegelser seg i Malmö. I SørSverige møttes 15 000 aktivister fra Europa, for å samkjøre kreftene mot en kapitalstyrt verden.
Gjennom Europas Sosiale Forum styrkes arbeidet for et folkestyrt, økologisk og sosialt bærekraftig
verdenssamfunn.
Og en bred mobilisering for en snuoperasjon trengs. Det nyliberale prosjektet for «mer marked,
mindre stat» har ledet oss ut i en firfoldig krise. Den stadig voksende finanskrisen i USA har
rammet den internasjonale økonomien, og spiller nå både komplisert og foruroligende sammen
med prisstigninger på mat og olje, og med den globale klimakrisen. Det er et system i krise.
Et uttall amerikanske storbanker har gått dukken. Lehmans konkurs fikk børser over hele verden til
å stupe. Tidligere sentralbanksjef i USA, Alan Greenspan,
mener i likhet med mange andre at vi ikke har sett det verste,
at dette er århundrets finanskrise, på linje med børskrakket i
1929.
Attac ble født i kjølvannet av finanskrisen som rammet en
rekke land i Sør- og Øst-Asia på slutten av 1990-tallet. En
1
Nr. 8/2008 – 30. september 2008
Nyhetsbrev fra Attac gis ut månedlig av: Attac Norge, Solidaritetshuset, Osterhausgt. 27,
0183 Oslo
+47 22 98 93 04 / +47 22 98 93 01 (fax) / medlem(at)attac.no / www.attac.no

finanskrise som fikk alvorlige konsekvenser for økonomi, sysselsetting og levestandard for flere
millioner mennesker. Nå står vi oppi en omfattende finanskrise som i første omgang rammer den
vestlige verdens hjerteland, USA, der millioner av mennesker er blitt hjemløse som følge av krisen.
TV-bilder av amerikanere som har mistet hjemmene sine i naturkatastrofer, i høstorkanene Ike og
Gustav, preger nyhetsbildet. Det er imidlertid langt mellom bildene av de tre millioner amerikanske
familier som er blitt hjemløse som følge av en bolig- og finanskrise som skyldes grådige og
oppfinnsomme finanskapitalister, og politikere med blind tiltro til markedets evne til å regulere seg
selv. Disse familiene lever i provisoriske leire i telt, campingvogner og hva de ellers måtte få tak i.
De er rammet av en samfunnsskapt katastrofe.
Det er nå ti år siden vi i den globale Attac -bevegelsen vant bred oppslutning med våre forslag til
tiltak som kunne demokratisere finansmarkedene, som den såkalte tobinskatten. I mellomtiden fikk
vi 11. september med angrepene på World Trade Center, og den optimistiske stemningen rundt
dannelsen av Attac, med visjoner om nye allianser på tvers av landegrensene, globalt demokrati og
en verden styrt av folk, kom i hardt vær.
Vi har gått gjennom en periode der vestlig krigshissing, fryktpropaganda for islamisme og terror, og
innføring av terrorlover som vanskeliggjør global politisk kamp, har stått sterkt. Samtidig har man
fortsatt dereguleringen av finansmarkedene, til fordel for og etter press fra en oppfinnsom
finanselite som har kommet opp med et utall såkalte «finansielle innovasjoner». Altså måter å suge
ut enda mer av profitten og overskuddet som produseres av arbeidsfolk rundt omkring i verden.
For tida er de fleste enige om at vi trenger inngrep for å bremse finanskrisen. Spørsmålet vi må
stille til alle foreslåtte tiltak er hvilke interesser de tjener. Tiltak der skattebetalernes penger brukes
til å redde store finansinstitusjoner, samtidig som man opprettholder et profitabelt finansmarked,
må avvises til fordel for tiltak ment for å få en slutt på dette systemet.
Slike tiltak kan være skattlegging av alle finanstransaksjoner, og progressiv skattlegging av
kapitalinntekter. Like viktig er en overordnet reduksjon i ulikhetene mellom fattig og rik, siden det er
konsentrasjonen av enorm rikdom på få hender som gir mulighet for den omfattende
spekulasjonen. I forlengelse av dette kommer å hindre og reversere all privatisering av sentrale
velferdsgoder eller infrastruktur, som helsevesen eller jernbane, slik at disse ikke blir redskap for
pengespekulasjon fra grådige finansspekulanter.
Verden står overfor en ny finanskrise, og det er på tide å finne fram til nye virkemidler og få flere
med i kampen for en demokratisering av finansmarkedene. Attac inviterer de sosiale bevegelsene
til i fellesskap å bygge allianser og legge strategier for å nå dette målet.
Kommentaren sto på trykk i Dagsavisen 17.09.2008
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2. Aksjonsdag 15. oktober for demokratisk kontroll
over finansmarkedene!
Attac oppfordrer alle til å delta på aksjon den 15. oktober som vil gå under parolen: ”Avvæpne
finansmarkedene”.
I løpet av de siste ukene, har vi kunnet observere at når finanskrisa slår innover oss, blir
skattebetalernes penger tatt fra offentlige budsjetter for å gjenopprette balansen i finansmarkedet.
Den 15. oktober, er Frankrikes president Sarkozy vert for et toppmøte for EU-ledere hvor verdens
finanskrise er tema. På denne datoen vil det europeiske Attac nettverket lansere en erklæring hvor
vi krever at det iverksettes en rekke tiltak for å oppnå demokratisk kontroll over finansmarkedene.
Deriblant krever vi skattelegging av finanstransaksjoner. På denne måten kan vi tilbakeføre til
offentlige budsjetter det som har blitt tapt i denne finanskrisa, og samtidig sørge for en omfordeling
til verdens fattige befolkning.
Vi håper at du slutter deg til oss når vi går til aksjon for kontroll over finansmarkedene
den 15. oktober! Følg med på Attacs aktivitetskalender på www.attac.no, for tid og sted.

3. Stipend til deltakelse på Verdens Sosiale Forum i
Brasil.
Verdens Sosiale Forum (World Social Forum, WSF) er en internasjonal samling for politiske
aktivister, grasrotorganisasjoner og sivile samfunnsorganisasjoner som ønsker en mer rettferdig
omfordeling og mer demokratisk styring av politikk og økonomi som påvirker menneskers dagligliv.
Verdens Sosiale Forum ble startet i 2001 som et motsvar til Verdens økonomiske Forum som
arrangeres i Davos hvert år. Verdens økonomiske Forum har vært en pådriver for
markedsliberalisme og privatisering verden over. Neste år arrangeres Verdens Sosiale Forum i
Belém i Brasil fra 21.januar til 1. februar.
De første tre forumene ble avholdt i Porto Alegre i 2001, 2002
og 2003. Verdens Sosiale Forum har siden blitt avholdt flere
steder rundt om i verden, der i blant i Mumbai i India, Caracas i
Venezuela, Bamako i Mali og Karachi i Pakistan. For mer
informasjon, se: http://www.forumsocialmundial.org.br. Se også
Attacs rapport fra forrige Verdens Sosiale Forum i Nairobi:
http://www.attac.no/omattac/nyheter/1170334796
Attac Norge utlyser stipend til deltakelse på Verdens Sosiale
Forum for medlemmer av våre lokallag. Det forventes ikke at
søker har deltatt tidligere eller er ekspert på internasjonal politikk og økonomi, men søker må ha
interesse for denne typen arbeid. Det forventes at deltakerne som får stipend skal forsøke å oppnå
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medieomtale om forumet lokalt ved selv å skrive artikler, eller ved å la seg intervjue av lokale
medier. For mer informasjon om forumet kontakt Helene Bank: helene.bank(at)velferdsstaten.no
Frist for søknad er søndag 19. oktober, søknaden sendes til Attac-kontoret: attac(at)attac.no. Nevn
hvilken lokallagstilknytning du har, og skriv litt om din motivasjon for å delta på forumet i
søknanden.

4. Bli med på Globaliseringskonferansen i Oslo.

Konferansen er for deg som vil forstå og forandre verden!
Konferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i
de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø
settes foran hensynet til fortjeneste. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke
stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I
tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og
bokbad.
Med sitt fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har
globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for de som arbeider for en annen
og mer rettferdig verden.
Det blir den største samlingen av grasrotaktivister og -organisasjoner fra hele landet.
... du får diskutert og lært om de store politiske og sosiale spørsmålene i vår tid.
... konferansen består av nærmere hundre seminarer, kulturelle verksteder og stormøter.
... vi trenger kunnskap for å forandre verden, og verden trenger forandring - vi vil at du skal bli med
og skape forandringene.
Globaliseringskonferansen tilbyr gunstige deltakerpriser for studenter, pensjonister og
arbeidsledige. Det vil bli satt opp busser fra flere steder i landet, og det tilbys også gratis
overnatting på skoler for ungdom og studenter. Vi planlegger noen felles frokoster og middager for
Attac- medlemmer under globaliseringskonferansen, så hvis du kommer til konferansen, gi oss
beskjed slik at vi kan informere deg om felles sosiale aktiviteter.
For mer informasjon se: www.globalisering.no
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Attac er med og arrangerer disse møtene på globaliseringskonferansen:
STORMØTE: FINANSKRISEN
Utviklingstrekk i den globale økonomien (Arr: Attac)
TEMA: ARBEIDSLIV, FATTIGDOM OG FORDELING
Tjenestedirektivet (Arr: NTEU/Attac)

TEMA: DEMOKRATI/SAMFUNNSYSTEMER
Alternative bruk av oljefondet (Arr: Attac)
European Social Forum – forumbevegelsenes tilstand
(Arr: Attac Norge, For Velferdsstaten)
Demokratisk styring eller marknadsstyring – sjukehusreforma
(Arr: Attac, For Velferdsstaten)
Utenlandske investeringer på bekostning av demokrati og menneskerettigheter. Fokus på
Verdensbankens tvisteløsningsdomstol ICSID (Arr: FIVAS og Attac)

TEMA: HANDEL OG FINANSPOLITIKK
Storselskaper i en nyliberal globalisert verden og ”Corporate Social Responsibility
– Coca Cola som case (Arr: Attac Norge, SV Oslos gruppe for etnisk likestilling)
Kan man eie ideer? Om patenter + patenter på medisin (Arr: Changemaker og Attac)
TEMA: KLIMA, OG ØKONOMISK OG SOSIAL RETTFERDIGHET
Olje for utvikling. Et kritisk blikk på norsk oljebistand. Muligheter og utfordringer med
ofu-prog (Arr: LAG og Attac)
Olje for utvikling – et kritisk blikk på norsk oljebistand. Kan det norske oljefondet
bidra til at oljen blir en velsignelse fremfor en forbannelse for utviklingsland
(Arr: LAG, Attac, Fellesrådet for Afrika)
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5. Fargerikt sosialt forum!
Europas Sosiale Forum i Malmö, 17.- 21. september samlet omkring 15 000 aktivister fra
sosiale bevegelser, fagbevegelse, miljøbevegelse, og politiske partier fra hele Europa, men
også utenfor Europa.
Forumet hadde et vidt program med flere hundre møter, workshops, ulike konserter og kulturelle
innslag. Forumets høydepunkt var på lørdag da de 15 000 deltakerne inntok Malmös gater og
skapte en fargerik og mangfoldig folkefest.
Attac satte opp tre fulle busser til forumet med deltakere fra i alt femten ulike organisasjoner. Her
var Bestemødre for fred, Vannbevegelsen, Sosialistisk ungdom, Rød ungdom, MST fra Brasil, MAS
fra Bolivia, LO i Oslo, Fagforbundet, Latin-Amerika Gruppene i Norge, og mange flere. Vi er glade
for at så mange forskjellige organisasjoner ønsket å reise med Attacs busser til forumet, og håper
at vi framover kan fortsette det arbeidet vi påbegynte på ESF sammen!
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Ta en titt på Attacs bilder fra forumet:
http://picasaweb.google.no/siriattac/ESF2008#
http://picasaweb.google.de/Gernoternst/2008ESFMalm

6. Olje på spillautomat
Å spare deler av oljen under bakken har ikke vært en norsk strategi. Det skriver leder i Attac
Norge, Emilie Ekeberg.
Oljefondet er blitt mindre. De siste fire månedene er 45 milliarder kroner gått tapt på de globale
finansmarkedene. Selv om det siste året er tilført 331 milliarder ferske oljekroner til fondet, har det
bare økt med 51 milliarder.
Akkurat som i showbiz går det opp og ned i aksjeverdenen. På tross av tapene i år, har oljefondets
investeringer i aksjer og obligasjoner vært god business, cirka en femtedel av fondets samla verdi
på nesten 2000 milliarder norske kroner har vi tjent på finansspekulasjon. Men får vi en omfattende
finanskrise, kan oljefondet smuldre bort.
Oljefondet er investert i både obligasjoner og selskapsaksjer, og de 7000 aksjepostene våre er
spredt over mange ulike sektorer og regioner. Det gjør investeringen vår mindre sårbar for kriser på
enkeltområder eller i enkelte land. Men om vi får en samla nedgang i finansmarkedene, en
finanskrise, er vi like utsatte som andre finansspekulanter. En slik finanskrise er nå under
oppbygging, og ser ikke ut til å gå over med det første.
Vi vinner ut den norske oljen i ekspressfart, og alle pengene vi har
tjent på det, putter vi på spilleautomat. Den svenske oljeprofessoren
Kjell Aleklett uttalte nylig til Dagens Næringsliv at Norge har feilet i å
sikre oljerikdommen for kommende generasjoner, siden vi kan
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miste alt om vi får en verdensomspennende økonomisk krise. Den eneste stat som har et større
investeringsfond enn det norske, De Forente Arabiske Emirater, har reservert deler av sine oljefelt
til kommende generasjoner, fortalte samme professor.
Å spare deler av oljen under bakken har ikke vært en norsk strategi, vi sparer oljeformuen til
kommende generasjoner på finansmarkedene. Men så er også våre allierte her i verden de store
oljeimportørene, som gjerne ser at vi vinner ut så mye olje som mulig til alle tider. Det er ikke
situasjonen for OPEC-land som de Forente Arabiske Emirater.
En annen risikosport driver vi ved å la oljefondet være verdens største utlåner av verdipapirer til en
form for særlig aggressiv og destruktiv form for spekulasjon, som også kan ødelegge for vårt eget
oljefond. Mot et gebyr låner vi ut verdipapirene til spekulanter som driver med såkalt shortsalg,
spekulasjon i fallende aksje- og valutakurser. Det kan gjøres ved å låne en aksje fra eksempelvis
det norske oljefond, selge den umiddelbart, og kjøpe den tilbake når kursen har fallt.
Vi låner ut en fjerdedel av oljefondet til denne ødeleggende spekulasjonen ut fra et premiss om at
shortselgerne ikke i seg selv spekulerer ned verdien på aksjene våre, men bare tjener penger på
en nedgang som vi ville ha fått uansett.
Det premisset er problematisk. Det er ingen åpenhet om hvordan spekulantene jobber, og om
disse går i flokk og låner de samme aksjene fra en rekke andre aktører utenom Oljefondet for å
spekulere mot dem, kan de fort få ned aksjekursene. Når et selskap er ute i litt hardt vær, med
fallende aksjekurs, skal det ikke mye shortsalg til før kursen stuper. Vi kan altså fort tape mer enn
vi vinner på leiegebyret fra utlånet, og vi har da lagd ris til egen bak ved å hjelpe spekulantene med
å spekulere mot den norske oljeformuen.
I tillegg til å gamble på spilleautomat, spiller vi altså også russisk rulett med oljeformuen.
Kommentaren sto på trykk i Nationen 09.09.2008

7. Jernbane eller Coca Cola?
I stedet for å investere oljeformuen i Shell, Coca Cola og Microsoft, bør vi investere den der
den kommer mennesker og natur til gode. Det skriver leder i Attac, Emilie Ekeberg i denne
kommentaren.
Samferdselsminister Liv Signe Narvasete tok fredag på Dagbladet.no til orde for å bruke deler av
oljefondet på jernbaneutbygging. Det er en veldig god ide. I stedet for å investere oljeformuen i
Shell, Coca Cola og Microsoft, bør vi investere den der den kommer mennesker og natur til gode.
Det skriver leder i Attac, Emilie Ekeberg i denne kommentaren.
I dag sparer vi vår enorme oljeformue ved å investere pengene
på finansmarkedene, i tvilsomme stater og storselskaper. De
siste 12 månedene har fondet mista 147 milliarder kroner på
nedgang i markedene. Får vi en omfattende finanskrise kan vi
miste nesten alt. Vi har puttet oljeformuen på spilleautomat.
I stedet for å investere oljeformuen i Shell, Coca-Cola og Microsoft, bør vi investere den der det
kommer mennesker og natur til gode. Det kan gjøres ved å opprette nye fond, som får i oppdrag å
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investere i forskning på miljøvennlig teknologi, i utbygging av miljøvennlig infrastruktur som
jernbanenettet, og i utvikling i fattige land, basert på landenes egne utviklingsstrategier.
Slik kan vi slå tre fluer men en smekk: Vi kan sikre oss at vi ikke tuller bort oljeformuen, vi kan ta
ansvar for miljøødeleggelsene den norske oljen har skapt, og vi kan skape et mer sosialt og
økologisk bærekraftig samfunn til nytte for nåværende og kommende generasjoner.
Leserinnlegget sto på trykk i Dagbladet 08.09.2008.

8. Aktivitetskalender
Studiesirkel og filmvisning om internasjonal handel
Tid: Kl. 19.00
Dato: Torsdag 2. oktober.
Sted: Hernik Ourens vei 21, Trondheim
(Kart: http://www.gulesider.no/kart/map.c?id=a_1643856&q=Henrik+Ourens+veg+21).
Filmvisning av ” Black Gold”. (http://www.imdb.com/title/tt0492447/)
som tar for seg verdenshandelen, illustrert gjennom det globale Filmen har fått veldig gode kritikker
og vant "British Independent Film Award" i 2006. Vi koker kaffe og stiller med kjeks. Nye og gamle
Attacere: Ta med en venn og kom!
Kvifor er det finanskrise?
Tid: kl 20.00
Sted: Torsdag 2.oktober
Sted: Lillescenen på Kulturhuset, Tromsø
Bankar går konkurs og børsane rasar. Det vert samanlikna med krakket i 1929, som opna for "New
Deal" i USA, og for fascisme og krig i Europa. Kor alvorleg er finanskrisa no? Kva er røtene til
denne krisa, og kva utløyste den?
Fleire og fleire har tatt til orde for ei sterkare regulering av finansmarknadane. Korleis kan
verdssamfunnet få større demokratisk kontroll over finansmarknadane?
Innleiiar: Rune Skarstein, fyrsteamanuensis i økonomi ved NTNU
Aksjonsdag 15. oktober for demokratisering av finansmarkedene.
Følg med på aktivitetskalenderen for tid og sted.
Seminarrekke: Demokratisering av finansmarkedene
Tid: kl.: 17.00-18.30
Dato: Mandag 20.oktober,
David Spencer fra Tax justice network er advokat i USA. Han vil snakke om hvordan finanskrisen
har oppstått, og hva som er mulig å få til av globale tiltak for å hindre slike finanskriser i framtiden.
Flere møter i seminarrekken er: mandag 10.november og mandag 1.desember.
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Sted: Alle møtene finner sted på Litteraturhuset (Wergelandsveien 29, Oslo), rom Nedjma. For mer
informasjon om møtene se www.attac.no
Globaliseringskonferansen
Dato: 6.-9. november
Sted: Folkets Hus, Oslo
Konferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i
de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø
settes foran hensynet til fortjeneste. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke
stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn- og utland. I
tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og
bokbad. Se mer på www.globalisering.no
Bokanbefaling:
Medlem i Attacs fagråd Fritz C. Holte har på Unipub nylig gitt ut boka ”En fjerde vei. Alternativer til
internasjonal markedsliberalisme”. Boka, som er lettlest, kan fås kjøpt eller bestilles i alle
bokhandler. Her kan du finne anmeldelser av og kommentarer til boka: www.FritzHolte.com.
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

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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