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18. november, Oslo: Norske oljeerfaringer rundebordskonferanse
18. - 21. november, Oslo: Globaliseringskonferansen
22. november, Stavanger: Norsk energiforvaltning sett fra
sør
23. november, Bergen, Det Akademiske Kvarter: La oljen
ligge
24. november, Universitetet i Oslo: Møte i Attacs fagråd:
KAPITALISME PÅ NORSK
29. november, Oslo: Lansering av Tax Justice Network
Norge
29. november, Oslo: Finansfest
7. desember, Oslo: KlimaOppmøte
12. desember, Stortinget: Møte om finansskatt for
Stortingspolitikere

HUSK:
o Vervekonkurranse ut 2010: Vinn tur til World Social Forum i
Dakar februar 2010! Nå med halv pris på vervinger ut året
o Fortsatt ikke betalt kontingenten?

Velykket lansering av Robin Hood-skattkampanjen
8. og 9.november ble Robin Hood-skatt-kampanjen lansert i
Norge, med en stor aksjon, krav til finansdepartmentet og et
møte på Litteraturhuset.

Norge har nå fått sin Robin Hood-skattkampanje, etter modell fra kampanjer som pågår i flere
land, blant annet i Storbritannia, Australia og Canada. En bred samling av fra fagbevegelsen,
miljøorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, politiske parti og andre har tilsluttet seg og
krever at også finansnæringen må ta sin del av skatteregningen.
Se også Robin Hood-skattkampanjens egne hjemmesider: robinhoodskatt.no/ for å få vite mer
om kampanjen.
Du kan også følge kampanjen på Facebook , og legge til en Robin Hood-maske på Facebookog Twitter-profilbildet ditt

Attac på Globaliseringskonferansen
Denne uka er det Globaliseringskonferanse i Oslo. Attac er som vanlig en sentral del av
konferansen, med Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen som innleder på stormøtet om
finanskrisen og mange andre møter. Full
oversikt over våre møter og aktiviteter får du selvfølgelig på attac.no.
Har du ikke meldt deg på ennå? Gjør det i dag på Globaliseringskonferansens nettsider.

Attac og Solidaritetshuset flytter
Attac deltar i et kontorfellesskapet Solidaritetshuset sammen med seks andre organisasjoner i
Osterhaus gate 27 i Oslo. Hele kontorfelleskapet kommer i til å flytte i januar, så Attac følger
med til vår nye adresse
i Fredensborgsgata 6. Det er ikke mange hundre meterene, men de nye lokalene blir større og
har bedre møteromsfasiliteter, noe også Attacs aktivister kan dra nytte av. Fellesrådet for
Afrika får nye lokaler i Menneskerettighetshuset, men Solidaritetshuset består med
organisasjonene Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS), Latin-Amerikagruppene,
Afghanistankomiteen, Verdensmagasinet X og Attac.
For medlemmene vil nok ikke forandringen være så stor utover den nye adressen.

Attac på Facebook og Twitter
Attac Norge finnes på både Facebook og Twitter. For de som har fulgt oss på Facebook så
langt så er det en liten oppdatering, siden vi går fra ha en enkel profil til å ha en Facebookside. For å fortsette å følge Attac på Facebook kan du klikke under.

Klimatoppmøte og KlimaOppmøte
Parallelt med klimatoppmøtet i Cancun i desember så arrangeres det et møte for
sivilsamfunnet her i Norge med det klingende navnet KlimaOppmøte. Attac er aktiv involvert,
og vil være med å arrangere et
møte om Klimarettferdighet. KlimaOppmøte favner bredt med de store fagorganisasjonene,
bistandsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, kirken og en rekke andre initiativ. Konferansen

blir på Folkets Hus i Oslo
7.desember. Det er åpent for alle og gratis å delta.

Full aktivitet i lokallagene
Attacs mange lokallag er aktive, og mange har fått et oppsving nå i høst. Mange lokallag har
blitt aktive igjen etter flere års dvale og både Attac Stavanger og Attac Oslo Øst har hatt
oppstartsmøter i høst.
Noen lag som definitivt ikke har ligget i dvale er Attac Harstad, Attac NTNU/HiST og Attac
Blindern. Attac Harstad har engasjert seg sterkt i lokale byutviklingsspørsmål og fått mange
presseoppslag, samt hatt flere
store og små åpne møter. Attac NTNU/HiST har samarbeidet med Res Publica om en
bokutgivelse, hatt en serie filmvisninger og arrangert åpne møter. Attac Blindern har
studiesirkel i hele høst, har hatt stand på
universitetet og har fått mange nye medlemmer. Hvis ditt lokallag ikke er like aktivt som du
ønsker, eller kanskje det ikke er aktivt i det hele tatt, så ta gjerne kontakt med kontoret. Vi gir
drahjelp der det trengs.

Fagrådet: "Kapitalisme på norsk"
Nestleder i Attac, Ingerid Straume, har tatt initiativ til et prosjekt for lære mer om de
økonomiske forholdene i Norge, og får slik i gang aktiviteten i Attacs fagråd. Attacs fagråd
består av akademikere og andre fagpersoner med god sakskunnskap innenfor Attacs
arbeidsområder. Prosjektet er inspirert av en kronikk skrevet av professor og fagrådsmedlem
Knut Kjeldstadli i Klassekampen i sommer kalt: "Økonomikunnskap". Kjeldstadli etterlyste
en type økonomi-kunnskap som var utbredt blant politisk interesserte på 1970-tallet, men lite
tilgjengelig i dag:
"En gang var økonomiens betydning en sjølsagt innsikt på venstresida. Det var sjølsagt at vi
måtte kunne noe om økonomien i Norge og globalt. … Torstein Hjellum kartla ”Bergenskapitalismen”. Sosialistisk Folkeparti lagde konferanser med faglig tillitsvalgte om
treforedlingsindustrien. Det sosialistiske tidsskriftet Kontrast viet numre til utviklingen i
samme industri og om olja; et kulturtidsskrift i dag som tar opp tilstanden i annet enn
bokbransjen er vel ikke tenkelig. Vi kunne eierforholdene i de største kapitalgruppene. Sjøl
om gamle Orienterings opptelling av antall styreverv hos direktører kanskje ble litt enkel,
visste vi i alle fall det. Nå veit jeg – vi? – knapt noe."
Dette tror Attac at mange kan kjenne seg igjen i. Økonomiske forhold er ikke blitt mindre
viktige i tiden som er gått, men innsikten i økonomiens teori og empiri er generelt sett
svakere. De økonomiske strukturene framstår som avpolitiserte og utilgjengelige, og omfang
og kompleksitet er trolig bare en del av forklaringen. Attacs store oppslutning – spesielt i
form av ”passiv” støtte – skyldes nok i stor grad organisasjonens klare prioritering av
økonomiens betydning for politisk-demokratisk styring. For å utvikle Attacs
økonomikunnskap har fagrådet en viktig rolle å spille, ikke bare gjennom analyser av
økonomiens betydning og tilstand, men også gjennom å utvikle sin egen kunnskap som
fagråd. Prosjektet settes i gang med et seminar på Universitetet i Oslo 24.november.

Aktiviteter i Attac: Hva skjer?
18. november, Oslo: Norske oljeerfaringer - rundebordskonferanse

18. - 21. november, Oslo: Globaliseringskonferansen
22. november, Stavanger: Norsk energiforvaltning sett fra sør
23. november, Bergen, Det Akademiske Kvarter: La oljen ligge
24. november, Universitetet i Oslo: Møte i Attacs fagråd: KAPITALISME PÅ
NORSK
29. november, Oslo: Lansering av Tax Justice Network Norge (mer info
kommer på attac.no snart)
29. november, Oslo: Finansfest (mer info kommer på attac.no snart)
7. desember, Oslo: KlimaOppmøte
12. desember, Stortinget: Møte om finansskatt for Stortingspolitikere
Mangler ditt Attac-arrangement i kalenderen. Si ifra til medlem@attac.no så kommer det på
nettsida, på Attacs Facebook-side, blir spredd via Twitter og i neste nyhetsbrev.

HUSK:
Vervekonkurranse ut 2010: Vinn tur til World Social Forum i Dakar februar
2010! Nå med halv pris på vervinger ut året
Du kan fortsatt vinne en tur til World Social Forum i februar. Som et ekstra påskudd så er det
halv pris for nye medlemmer ut året, så vervingen burde gå ganske lett. Se mer på
www.attac.no/verving

Fortsatt ikke betalt kontingenten?
Det er mange som lot giroen med medlemskontingenten bli liggende i en bunke på
skrivebordet eller kjøkkenbenken, og derfor glemte å betale medlemskontingenten i år. Er du
en av dem? Du kan løse det raskt. Du kan
betale medlemskontingenten med en gang her: http://www.deltager.no/kontingent2010 eller
du kan tegne AvtaleGiro så du ikke glemmer det igjen. Vil du betale på vanlig måte, så si ifra
så sender vi deg en ny giro.

Nyhetsbrevet er produsert med støtte fra Norad.
Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet kan du gjøre det til: medlem@attac.no

