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4.
Attac mot New Public Management – for demokratisk
forvaltning
5.
Frivillig på Globaliseringskonferansen 2010
6.
Hva skjer i Attac?
P.S. Har du husket å betale medlemskontingenten?

1.

Aktuelle Attac-nyheter

EU-kommisjonen går inn for finansskatt
I går, 7. oktober, kom det melding fra Brussel om at EU-kommisjonen ønsker å skattlegge
finanssektoren, både i EU og globalt. Det er gledelig at de vil jobbe for å skattlegge sektoren som
skapte finanskrisa, men det er skuffende at de gjemmer seg bak argumentet om en global konsensus.
Les mer…

Godt initativ: Norge støtter arbeidet for en finansskatt internasjonalt
På FN-toppmøtet i New York fra 20. til 24.september gikk Norge sammen med
Frankrike, Spania, Brasil, Belgia og Japan aktivt inn for finansskatter. Dette er et godt
politisk initativ som Attac ønsker velkommen.
Les mer…

Europeisk aksjonsdag mot sosiale kutt: Attac blokkerte banker
100 000 demonsterte i Brüssel, Spania ble lammet av en generalstreik
og det var streiker, demonstrasjoner og aksjoner over hele Europa.
Fagbevegelsen stod i spissen for demonstrasjonene, men alle som er
rammet av sosiale kutt og et mangfold av sosiale bevegelser var med og
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sluttet opp om aksjonsdagen 29. september. Attac var med over hele
Europa, i Tyskland gjennom å blokkere banker over hele landet.
Les mer…

Fra Tobin til Robin
Unio-leder Anders Folkestad, LO-leder Roar Flåthen og YS-leder Tore Eugen Kvalheim at det innføres en
global finansskatt på et bredt spekter av finansielle transaksjoner. Les kronikken i Dagens Næringsliv her.

Ny blogg fra Attacs leder
Benedikte Pryneid Hansen blogger nå i Dagsavisens satsning nyemeninger.no.

2.

Vervekampanjen oktober 2010

Oktober er vervemåned for Attac! I løpet av måneden burde alle lokallag ha minst en vervestand, og
aktivt verve i sine lokalmiljø. Det finnes nå en egen verveguide for Attac som du kan laste ned på
attac.no/verving. Der finner du også verveblokker og informasjon om vervepremier og Attacs
vervekonkurranse for 2010. Den som verver flest i løpet av 2010 vinner en tur til World Social
Forum i Dakar 2011, men alle som verver kan også få vervepremier fra Attacs nettbutikk! Det holder
å verve 2 nye medlemmer for å få en vervepremie, så gå ut og verv.

3.

Bred Robin Hood-kampanje for finansskatt
Attac går nå sammen med fagforeninger, bistandsorganisasjoner,
miljøorganisasjoner og politiske partier inn en bred allianse for å jobbe
for finansskatt i Norge og internasjonalt. Kampanjen vil være inspirert
av den engelske kampanjen Robin Hood Tax, og ha lansering i oktober.
Følg med på robinhood.no (sidene kommer snart).

4. Attac mot New Public Management – for
demokratisk forvaltning
Attac starter nå opp sin kampanje for mer demokratiske forvaltning, mot markedsrettingen som har
sneket seg inn i bakveien gjennom New Public Management. Dette kommer vi til å jobbe med opp
mot valget til neste år, først som et hefte for lokalpolitikere om hva New Public Management er, og
hvordan man kan jobbe mot det lokalt. Utover lokalpolitiker-heftet så vil neste nummer av Utveier
handle om New Public Management, og Attac vil arrangere møter om New Public Management på
Globaliseringskonferansen.
Følg med på attac.no/npm for mer informasjon etter hvert.

5.

Frivillig på Globaliseringskonferansen 2010
Vil du bidra til at Globaliseringskonferansen 2010 blir en
realitet? Vi trenger frivillige og kan tilby gratis inngang på
hele konferansen hvis du jobber frivillig to dager. I tillegg
får du den stilige konferanse-t-skjorta!
Vi trenger også barnehageassistenter til vår kulturbarnehage.
Ta kontakt med globalisering@globalisering.no hvis dette er
noe for deg.
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Hva skjer i Attac?

13. oktober: Cinema Politica og Attac NTNU/HiST viser ”Dreamland”
15. oktober: NORADs Fattigdomskonferanse 2010
20. oktober: Frist for tidligbooking for Attacere som skal til World Social Forum 2011
21. oktober: Attac Oslo Øst inviterer: ”Katastrofekapitalisme og sjokkterapi”
22. til 24. oktober: European Preparatory Assembly
23. og 24. oktober: Styremøte i Attac Norge
5. til 7. november: Planleggingsmøte for europeiske Attacs sommeruniversitet
6. til 12. november: G20-møte i Seoul
12. til 14. november: Europeisk Attac-møte i Wien
18. – 21. november Globaliseringskonferansen 2010

13. oktober: Cinema Politica og Attac NTNU/HiST viser ”Dreamland”
”Dreamland” handler om hvordan denne vesle nasjonen Island bygde Europas største vannkraftverk.
Dette kraftverket ble ikke bygd for å forsyne islandske husholdninger, men for å selge billig strøm til
de utenlandske aluminiumsselskapene som ville etablere seg der. Prosjektet var ekstremt tungt
lånefinansiert og satte store naturområder under vann. I bytte fikk islendingene noen tusen
arbeidsplasser og magre skatteinntekter.
NÅR: onsdag 13. oktober kl. 1900
HVOR: auditorium R5, Realfagbygget, Gløshaugen
Filmskaper Andri Snær Magnason har også nylig skrevet artikkelen "Í landi hinna klikkuðu
karlmanna" (I de gærne mannfolkenes land), hvor han kritiserer den vanvittige oppførselen til landets
politikere, finansfyrster og næringslivsledere i perioden før krakket. Artikkelen er på islandsk, men
dere kan finne deler av den i engelsk oversettelse her.
Solveig Jonsdottir, leder for Attac Island og en av The Reykjavik Nine, vil komme på Skype etter
filmvisningen for et videointervju!

15. oktober: NORADs Fattigdomskonferanse 2010
NORADs Fattigdomskonferanse 2010 har tema skatt og utvikling, med mange spennende innledere.
Attac’ere som har interesse for skatteparadiser og finansskatt burde delta her. Det er gratis å delta,
men påmeldingsfristen er 8.oktober. Vi oppfordrer Attac-medlemmer med tid og interesse til å melde
seg på.
Professor Paul Collier fra Oxford University er hovedtaler på konferansen. I tillegg blir det
innledninger, diskusjonsgrupper og intervjuer med:
* Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
* Statssekretær Ingrid Fiskaa
* Rwandas skattedirektør Mary Baine
* Seniorforsker Odd-Helge Fjeldstad, Christian Michelsens Institutt
* Policy and Programme Manager Rebecca Dottey, Christian Aid, Ghana
* Direktør John Christensen, internasjonalt sekretariat,Tax Justice Network
* Landøkonom Olav Lundstøl, Den norske ambassaden i Tanzania
* Avdelingsdirektør Petter Nore, Norad
NORADs Fattigdomskonferanse 2010
Påmelding (gratis)
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20. oktober: Frist for tidligbooking for Attacere som skal til World Social
Forum 2011
World Social Forum arrangeres 6. – 11. februar 2011 i Dakar, Senegal. Attac internasjonalt satser på
å booke hotell for flest mulig på samme sted. Hvis du skal reise til WSF og vil bo sammen med
andre Attacere kan du booke deg inn før 20.oktober. Det blir relativt billig hotell.
Ta kontakt med Attac-kontoret hvis du vil booke deg inn på hotell sammen med andre Attacere.

21. oktober: Attac Oslo Øst inviterer: ”Katastrofekapitalisme og
sjokkterapi”
Visning av filmen: Sjokkdoktrinen
– Filmatisering av Noami Kleins bestselger ved samme navn
Av: Michael Winterbottom og Mat Whitecross
Innledning: - Magnus Marsdal (Manifest analyse)
Om Attac: - Benedikte Pryneid Hansen, leder av Attac Norge
Global Oslo Music presenterer:
- Aladin Dreams
East meets West – Moderne egyptisk/orientalsk musikk
Global DJ til 02.30
Dørene åpnes kl. 19.00 – presis!!!
Dattera til Hagen, Grønland 10
Åpent møte – Gratis inngang for både film og konsert!

22. til 24. oktober: European Preparatory Assembly
Til planleggingsmøtet for neste European Social Forum reiser Hilde Nylen som representant for
Attac Norge.

23. og 24. oktober: Styremøte i Attac Norge
Attac Norge har styremøter hver 2. måned.

5. til 7. november: Planleggingsmøte for europeiske Attacs
sommeruniversitet
Askild Gjerstad fra Attac Tromsø representerer Attac Norge her.

6. til 12. november: G20-møte i Seoul
Nok en gang møtes verdens toppledere uten å se på annet enn nyliberalistiske alternativer. Attac
Norge sender ingen til Seoul, men støtter initativet People’s Week of Collective Actions. Det vil bli
store demonstrasjoner med bred oppslutning fra sosiale bevegelser i Sør-Korea, samt regionale og
globale bevegelser, og det vil bli arrangert et alternativt toppmøte.

12. til 14. november: Europeisk Attac-møte i Wien
Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge og Eivind Hageberg, representerer Norge på denne
europeiske Attac-samlinga

Globaliseringskonferanse 18. – 21 november
Dette må du få med deg. Se mer på globalisering.no

P.S. Har du husket å betale medlemskontingenten?
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Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for i år. Er du en av
dem? Hvis du ikke har fått faktura så har vi sannsynligvis registrert feil adresse, så ta kontakt og vi
retter det opp og sender en ny. Hvis du bare har glemt det så husk på at medlemskontigenten er
Attacs viktigste inntektskilde. Inntektene fra medlemmer er frie midler som gjør at Attac kan drive
politikk på selvstendig basis, uavhengig av støtte fra myndighetene og andre organisasjoner.

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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