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INTRODUKSJON 
 

Leders tale på landsmøte 5. Mars 2016 
Kjære Attac’ere, og kjære landsmøte. 

Noe av det mest givende kontorarbeidet jeg gjør i løpet av en landsmøteperiode, er å skrive 

Attacs årsberetning. 60 sider fullpakket med våre aktiviteter, leserinnlegg og politikk. Det 

gjør meg overbevist om at Attac er en organisasjon hvor man får mulighet til å følge med på 

mange av de aller viktigste spørsmålene i vår tid. 

Akkurat nå er det mange som går rundt med nettopp tanken den tanken – at Attac er et 

viktig sted å følge med på for å forstå verden og utfordringene vi går i møte. I 2015 hadde vi 

tre ganger så mange nyinnmeldinger som i 2014. Det er fire ganger så mange 

nyinnmeldinger enn i 2013. Vi burde vært fornøyd hvis vi fikk stadig nye medlemmer i Attac, 

men vi snakker altså om en mangedobling. Vi har ikke fått så mange nye medlemmer siden 

2006 – det siste året vi har tall på. 

Så var det dette med å få medlemmer til å bli subjekter da, i det politiske arbeidet vi gjør.  

Selv om vi ikke klarer å mangedoble antallet aktivister i Attac, ser vi likevel at Attac er inne i 

en spennende tid også her. Lokallagsaktiviteten har gått opp og ned, og vil kanskje alltid 

gjøre det: Studenter slutter å studere og folk flytter på seg, får barn, blir lei, finner på andre 

ting. Men at vi nå har et lokallag i Aust-Agder som har vart i to år, og som klarer å samle 

masse folk, er veldig givende. De har også klart å spre engasjementet litt lengre sør, over 

fylkesgrensen til Vest-Agder. Buskerud-laget består, og godnyheten her er at Kristen 

Nordhaug er tilbake etter noen år ute. Vi har initiativ på gang i Bergen, aktivitet i Tromsø og 

en veldig god gjeng i Trondheim.  

Attac er en medlemsorganisasjon, men uten lokallag og arbeidsgrupper, uten aktivister som 

faktisk bruker fritiden sin på Attac, er alt bare tomme ord. Da hadde vi vært tre mennesker 

på et kontor. Da kunne vi like gjerne vært en tenketank.  

Det er i all hovedsak de nye handelsavtalene som gjør at folk melder seg inn i Attac nå. 

Medieoppmerksomheten vi har hatt i løpet av året er også et resultat av økt 

oppmerksomhet om handelsavtalene TTIP og TISA. Selv om vi hadde skapt en del 

oppmerksomhet om avtalene i 2014, har oppmerksomheten nådd en foreløpig topp i 2015. 

Attac har vært veldig synlig i media, og vært tilstede i de fleste store mediekanalene, laget 

forsider og vært på TV.  

Favorittene mine er likevel disse: Arendal Tidende skriver: «Inviterer til foredrag om globale 

forskjeller. Attac-leder Petter Slaatrem Titland kommer til Arendal tirsdag kveld». 

Leserinnlegg i Sogn Avis: «Les Attac sin nettside, den er meget oversiktlig i 6 punkter ‘det du 

trenger å vite om TTIP’, eller faktaboks i Klassekampen: «TTIP handler ifølge Attac om 

storselskapers ønske om å forme politikken». 

Hva skjer nå? Sjokkeffekten har lagt seg litt, regjeringen forhandler TISA-avtalen i fred, EU og 

USA er nervøse for at TTIP-avtalen vil kollapse. Regjeringen er over seg med hvor feil vi tar 
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om TISA-avtalen. For to dager siden var vi på informasjonsmøte med forhandlingsleder for 

TISA-avtalen og med statssekretær i UD, Tone Skogen. Statssekretæren sier: «TISA handler 

om, som jeg håper dere er innforstått med, om økonomisk vekst og arbeidsplasser». Hun 

sier også: «Hvis avtalen hadde begrenset politikernes handlingsrom ville vi ikke vært positive 

til eller ønsket en slik avtale». 

Uttalelser som dette blir etterfulgt av en beskrivelse av frys- og skralleklausulene. Siden jeg 

er blant spesielt interesserte, kan jeg lese direkte fra finanskapittelet i TISA: 

«Hver part i avtalen skal ha som mål å fjerne eller begrense noen betydelige tiltak som 

påvirker tilbydere av finansielle tjenester.  

Partene skal fjerne eller begrense tiltak som, selv om de respekterer avtalen, påvirker en 

tjenestetilbyders evne til å operere, konkurrere eller etablere seg på en parts marked» 

Kanskje vi skal ta av silkehanskene. Det er alvorlig å bli beskylt for å ikke ha kunnskap om det 

vi snakker om. Det alvorlig at det er så lett å tilbakevise regjeringens bagatelliseringer. 

Dessuten: En statssekretær burde ikke få lov til å si at TISA-avtalen vil føre til økonomisk 

vekst og arbeidsplasser uten å ha noe å vise til. 

Regjeringen lener seg på en økonomisk teori, en sliten en, sikkert skrevet på en serviett på et 

tidspunkt. Trickle down. Alle blir litt rikere hvis bare noen blir hinsides rike først. På norsk: 

hvis det regner på presten, drypper det på klokkeren. Sier du det?  

“And then we told them – the wealth would ‘trickle down’”. Bildet av blant andre Ronald 

Reagan og George Bush senior med hvitvinsglass i hånden og overkroppen fremoverlent i 

latterkrampe gikk som et virus på nettet for noen år siden. «Trickle down»-teorien ble en 

vits, og bildeteksten skulle vise at det hele var et narrespill for å samle økonomisk vekst på 

toppen.  

De siste årene har «trickle 

down»-teorien blitt diskreditert 

fra stadig flere hold. Piketty-

debatten i 2014 var den siste 

store debatten som gjorde det 

vanskeligere å argumentere for 

at økt velstand for de rikeste vil 

gagne samfunnet som helhet. 

Det er ikke bare «trickle down»-

teorien som har blitt vanskeligere 

å forsvare de seneste årene. Hele 

ideen om at vi kan ha et samfunn 

basert på økonomisk vekst har 

blitt utfordret etter finanskrisen i 

2007-8. Mens verdensøkonomien 

stagnerer rapporterer politikere, 
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media og analytikere ivrig om økonomisk vekst der de ser tegn på bedring. Ikke stabilitet vel 

og merke, men vekst.  

Rettferdig gjeldsslette, økte offentlige investeringer, økt skattlegging av de rikeste, full stans 

av skatteparadisene, regulering og skattlegging av finanssektoren, samt en politikk som 

styrker kjøpekraften til innbyggere i de gjeldsrammede landene har ikke blitt prøvd ut, og 

kan være politiske alternativer som bøter på arbeidsløsheten og den sosiale nøden i landene 

som er rammet av innstrammingspolitikken. Det kan til og med skape vekst. Men Europas 

politikere vil ikke høre av det. 

Euro-systemet tar fra medlemslandene selvråderett, uten å erstatte den svekkede 

handlefriheten med en overnasjonal sentralmakt. Dette gjelder ikke bare håndteringen av 

den økonomiske krisen og innebygde feil i valutaunionen. I Europa sliter EU med å finne 

bærekraftige og fellesskapelige løsninger på flyktningkrisen. Dette rammer først og fremst 

mennesker som flykter fra krig. Norge og de nordiske landene er til sammenligning skjermet 

fra flyktningkrisen. Landene ved EUs grenser blir tvunget til å gjøre jobben Europa burde 

gjort i fellesskap. I løpet av 2015 har noen få hundre frivillige sørget for at over 800 000 

flyktninger har fått hjelp når de ankommer Hellas. De har i stor grad gjort arbeid som statene 

og EU burde tatt ansvar for. 

Solidariteten med flyktningene og den frivillige innsatsen fra vanlige folk blant annet på de 

greske øyene har gjort mye for å bøte på de humanitære konsekvensene for de som er på 

flukt. Lenge var det denne solidariteten som gjorde det mulig å flykte fra krig og til mindre 

sult, færre helseskader og færre tapte liv. 

Solidariteten som har oppstått til støtte for flyktningene er en liten del av det 

solidaritetsarbeidet som blir gjort på grasrotnivå i Hellas. Mange grekere har mistet troen på 

å forandre samfunnet gjennom å velge en regjering til å gjøre det på deres vegne, og ble 

levnet med lite da Syriza ble presset til å signere nok et memorandum med EU. Det holder 

altså ikke å velge en regjering som sier de vil stanse innstrammingspolitikken – det må noe 

mer til. 

Endringer må skje i hele samfunnet, men det er endringene fra bunnen som flytter 

politikken. Når det skjer forandringer, er det oftest fordi politikerne er innhentet av 

virkeligheten som er presset på fra grasrotnivået av samfunnet. Sosiale bevegelser skjer 

først, deretter kommer de politiske forandringene. Det er et stort solidaritetsnettverk under 

utvikling i Hellas. Folk som driver med gjensidig hjelp: arrangerer kveldsskoler, driver 

helseklinikker med tusenvis av pasienter, driver direktesalg mellom bønder og forbrukere 

(og ikke bare fancy oster og pølser). Denne bevegelsen kommer til å forme Hellas i tiden 

framover. 

Disse sakene skal vi komme tilbake til på landsmøtet i dag, og jeg håper vi klarer å gjenspeile 

den aktiviteten og de diskusjonene som foregår i organisasjonen her på landsmøtet.  

De av dere som følger godt med har kanskje lagt merke til at det mangler noen her i dag. 

Nestlederen vår Lise Rødland tar en pause som tillitsvalgt i Attac. Akkurat nå håper jeg hun 

sitter med en paraplydrink på en strand i Colombia eller Argentina, for det har hun fortjent. 



Årsberetning Attac Norge 2015-2016 – side 7 
 

Lise har løftet Attac faglig hele tiden gjennom hennes arbeid. Hun har gjort oss mer synlige 

og tilstede. Tusen takk for den innsatsen du har lagt inn særlig de siste to årene Lise, og vi 

gleder oss til du er tilbake.  

En person som takker for seg for godt i Attac er Tone Kristiansen Haavag. Tone har vært aktiv 

i skattegruppa til Attac i nesten ti år, hun startet i 2008. Hun har vært leder i skattegruppa de 

siste fem årene. Hun er en av grunnene til at skattegruppa er en av de mest stabile delene av 

Attac, mens arbeidsutvalg og ledere har kommet og gått er dette en gruppe som jobber på. 

Nå skal Tone prioritere lokalt miljøarbeid, og selv om det er vemodig, så må vi bare ønske 

lykke til og takke for innsatsen! 

Med det så setter vi i gang Attacs 15. ordinære landsmøte. Gratulerer med dagen, Attac! La 

meg komme tilbake til det senere i kveld, vi har en lang dag og natt foran oss, kos dere! 
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POLITISK OPPDATERING 

Handelspolitikk 

Våren 2015 startet med et gjennombrudd for bevegelsen mot handelsavtalene. Den 18. april var det 

over 700 demonstrasjoner over hele verden. Ikke uventet var det mest aktivitet i Sentral-Europa. I 

Norge var det over 20 arrangementer, fra Alta i nord til Kristiansand i Sør! 

Attac, Fagforbundet, Nei til EU, Rødt 

og SV stod for arrangementene i 

Norge. 
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Utover våren økte presset mot handelsavtalene, særlig mot TTIP. I Sentral-Europa har motstanden nå 

etablert seg godt innenfor EU-parlamentet. Dette førte til at forsøket på å stemme gjennom en TTIP-

resolusjon i EU-parlamentet i juni ble svært kaotisk. 

«Utsettingen i EU-parlamentet er bare siste tegnet TTIP-avtalens dårlige rykte. Dette er første gangen 

folkevalgte kunne stemme over TTIP. Selv om dette ikke skulle være en forpliktende stemmegiving, 

er det et klart signal om at EU vil få store problemer med å vedta avtalen. «Hvis avtalen ser slik ut, 

stemmer vi ikke for den» – det var beskjeden under debatten i går.» 

En måned senere ble resolusjonen stemt gjennom i EU-parlamentet.  

Les mer her: 

http://www.attac.no/2015/06/12/kaos-i-eu-parlamentet/ 

Kampen mot TISA-avtalen nådde nye høyder da Uruguay trakk seg fra forhandlingene. Kort tid 

etterpå trakk Paraguay seg også. Dette førte til større press på norske politikere, og mye 

oppmerksomhet på sosiale medier. 

Les mer her: 

http://www.attac.no/2015/09/08/forste-land-har-trukket-seg-fra-tisa/ 

http://www.attac.no/2015/09/21/na-vil-paraguay-ogsa-ut-av-tisa/ 

 

Regjeringen sjokkerte med ny domstol i handelsavtaler 

Et nytt forslag fra regjeringen vil åpne for at private investorer og multinasjonale selskap kan gå til 

søksmål mot lover og regler som hindrer deres profitt. Sakene vil gå for en egen overnasjonal 

privatrett, der kun framforhandlede investeringsavtaler vil være bindende lov. Alene 

saksomkostningene ligger gjennomsnittlig i slike saker på 60 millioner kroner. 

I midten av mai, uten særlig mye oppmerksomhet, la regjeringen fram forslag til ny modellavtale for 

bilaterale investeringsavtaler. Det høres tungt og byråkratisk ut, men det som ligger i forslaget er et 

kraftig angrep på demokratiet. 

Samtlige opposisjonspartier tok til orde mot regjeringens forslag. Handelskampanjen løftet saken 

frem gjennom sommerferien og var med i debatt på NRK Radio, skrev kronikk og skolerte politikerne. 

Høringsfristen var først satt til august. Men etter massivt press og kritikk fra sivilsamfunnet ble 

høringen utsatt. For første gang fikk regjeringen hard kritikk av flere av landets fremst jurister, som 

mente at domstolsordningen (ISDS) var svært problematisk. Regjeringen hadde gjennomført en 

intern vurdering av ISDS-ordningen, men nektet å offentliggjøre den. 

Les en oppsummering av saken fra RORG her: 

http://tiny.cc/bitavtale 

Les en introduksjon til ISDS her: 

http://www.attac.no/2015/05/28/vil-apne-for-overnasjonale-milliardsoksmal-mot-norske-lover/ 

Engasjementet om handelsavtalene nådde nye høyder gjennom høringsrunden om BIT-modellen. 

Over 850 organisasjoner og enkeltpersoner leverte innspill til den nye modellavtalen. Attacs 

høringsinnspill tok opp følgende: 

http://www.attac.no/2015/06/12/kaos-i-eu-parlamentet/
http://www.attac.no/2015/09/08/forste-land-har-trukket-seg-fra-tisa/
http://www.attac.no/2015/09/21/na-vil-paraguay-ogsa-ut-av-tisa/
http://tiny.cc/bitavtale
http://www.attac.no/2015/05/28/vil-apne-for-overnasjonale-milliardsoksmal-mot-norske-lover/
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 Avtalen begrenser statenes rett til å regulere. Unntaksbestemmelsene er meningsløse. 

 Oppsigelsestiden på 15 år er svært udemokratisk 

 En egen domstol for selskaper (ISDS) er uakseptabelt 

 Avtalen fører til dårlig utviklingspolitikk 

Les høringen her: 

http://www.attac.no/2015/09/14/milliardsoksmal-og-darlig-utvikling/ 

Attac debatterte med næringsminister Monica Mæland i Vårt Land. Les mer her: 

http://www.attac.no/2015/08/14/investor-stat-forlik-betyr-ofte-seier-til-selskapet/ 

Rekordstor motstand  

 

I oktober ble det nok en gang arrangert en internasjonal aksjonsdag mot de nye handelsavtalene. 

Oktober-aksjonen var et gjennombrudd for arbeidet i Norge (se «arrangementer og aksjoner». S. 25-

33). I Berlin deltok om lag 250 000 mennesker i demonstrasjon mot TTIP. 

I november ble underskriftskampanjen «Stopp TTIP» overlevert til EU-parlamentets Martin Schultz. 

Hele 3.284.289 mennesker hadde skrevet under på kampanjen. 

Ministermøte i WTO 

Før første gang på mange år ble det signert en ny avtale på WTOs ministermøte i Nairobi. Etter flere 

dager med forhandlinger satt USA, EU, India, Brasil og Kina seg inn på et lukket rom og ble enige om 

en avtale på vegne av alle medlemslandene.  

Sivilsamfunnets representant i den norske delegasjonen var Heidi Lundeberg, daglig leder i 

Handelskampanjen. Hun konkluderte med at «det er et stort svik mot Afrika at vi her på 

ministermøtet i Kenya ikke imøtekommer noen av de sentrale kravene fra utviklingsland». Aksel 

Nærstad fra Utviklingsfondet og Handelskampanjen mente avtalen forverrer kampen mot sult: 

«Det er en skam at i en situasjon der nesten 800 millioner mennesker sulter og over 20 000 

mennesker dør av sult hver dag, at dette møtet ikke engang klarte å bli enige om å gi utviklingsland 

http://www.attac.no/2015/09/14/milliardsoksmal-og-darlig-utvikling/
http://www.attac.no/2015/08/14/investor-stat-forlik-betyr-ofte-seier-til-selskapet/
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mulighet til sette i gang program for å redusere sult og fattigdom. Dette skjer bare tre måneder etter 

at alle land ble enige om å vedta FNs bærekraftsmål som blant annet innebærer å utrydde sult» 

Norge ble kritisert for å følge med EU og USAs ønske om å ta omkamper om gamle temaer 

utviklingslandene har motsagt seg tidligere, saker som vil øke den globale ulikheten.  

Les mer her: 

http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/et-svik-mot-afrika 

http://www.attac.no/2015/12/17/wto-20-ar-blir-det-20-til/ 

Ny Stortingsmelding om handelspolitikk 

I september lanserte regjeringen sin nye stortingsmelding om globalisering og handel. I januar ble 

den vedtatt i Stortinget.  

Les mer om debatten om norsk handelspolitikk og utvikling i Utveier-artikkelen om norske interesser 

av Petter ST: 

«I TiSA-avtalen skal markedet erstatte mange av de politiske virkemidlene vi har brukt til å bygge opp 

vår egen tjenestesektor. Det blir ekstra ubekvemt å tenke på at utviklingsland fikk stoppet 

tjenesteavtalen i WTO, og at Norge ble med utbrytergruppen i WTO for å lage TiSA på tross av 

utviklingslandenes seier. 

«Bare med den globale vinklingen kan vi vise TiSA-tilhengerne at det er dem som er nasjonalt 

orienterte, mens det er vi som anerkjenner at vi lever i et globalisert og internasjonalt samfunn, med 

alt det fører med seg. Fordi det også er i Norges interesse å ha en rettferdig og bærekraftig 

økonomi.» 

Les resten av artikkelen her: 

http://www.attac.no/2016/02/12/ikke-i-mitt-navn/ 

Spire mente at regjeringen setter ideologi framfor utvikling med stortingsmeldingen: 

«Vi mener at handel ikke er en målsetning i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå en bærekraftig 

utvikling for verdenssamfunnet. Det er på tide å legge frihandelsideologien til side, og heller lære av 

land som har klart å sikre en bærekraftig økonomisk vekst» 

Les mer her: 

http://spireorg.no/spire-i-media/ideologisk-frihandel 

Stortingsmeldingen ble debattert og vedtatt i Stortinget, uten merknader og endringer. EU-

parlamentet er langt mer offensive i sin håndtering av EU-kommisjonens handelspolitikk. I februar 

vedtok EU-parlamentet anbefalingene fra gruppen ledet av «TISA-overvåker» Viviane Reding. Da 

Svein Roald Hansen (Ap) spurte Børge Brende om Norge skulle ha lignende åpne prosesser i Norge, 

var svaret nei. Les mer her: http://www.attac.no/2016/02/10/norge-mer-lukket-enn-eu/ 

Manifest Tidsskrift mente at «fornuftsekteskapet mellom økonomisk liberalisme og politisk 

demokrati synes å ende i skilsmisse» i en kronikk i Dagens Næringsliv: 

http://www.dn.no/meninger/debatt/2016/01/10/2048/Handel/demokratiet-m-aktiveres 

Foreløpig siste runde i TTIP-forhandlingene ble avholdt i februar. «TTIP-avtalen henger i en tynn 

tråd», meldte Dagsavisen. Samtidig som den folkelige motstander vokser, deltar stadig flere aktører i 

debatten. Nå har Tysklands største forening for jurister uttalt at domstolsordningen som er 

http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/et-svik-mot-afrika
http://www.attac.no/2015/12/17/wto-20-ar-blir-det-20-til/
http://www.attac.no/2016/02/12/ikke-i-mitt-navn/
http://spireorg.no/spire-i-media/ideologisk-frihandel
http://www.attac.no/2016/02/10/norge-mer-lukket-enn-eu/
http://www.dn.no/meninger/debatt/2016/01/10/2048/Handel/demokratiet-m-aktiveres
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*Dersom alle de britiske oversjøiske 

territoriene hadde vært samlet under 

ett, ville Storbritannia vært rangert på 

1. plass i indeksen. 

 

foreslått i TTIP er utenfor EUs institusjonelle og juridiske rammeverk og vil ramme 

medlemslandenes evne til å utøve unionens lovverk og tilsidesette eget rettssystem. 

Hjemme øker skepsisen i Arbeiderpartiet. Bergen Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte en 

knallhard uttalelse mot TTIP og TISA: http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/bergen-

arbeiderparti-gar-imot-tisa-og-ttip 

I februar vedtok også det franske senatet en kritisk uttalelse om TTIP. «Det franske senatet er kritisk 

til både innhold og forhandlingene i TTIP. Hemmeligholdet er et problem for både EUs og 

medlemslandenes demokratiske kontroll» skriver Handelskampanjen: 

http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/franske-senatet-med-sterk-kritikk-av-ttip 

Skatterettferdighet 

Se «politisk påvirkningsarbeid» s. 17 om Scheel-utvalget og land-for-land-rapportering. 

Financial Secrecy Index 

Annethvert år lanserer Tax Justice Network sin Financial Secrecy Index, som gir en oversikt over det 

finansielle hemmeligholdet i verden. Indeksen ønsker å nyansere bildet av skatteparadis, slik at man 

tenker på skatteparadis som et gradsspørsmål, ikke som en enten-eller-kategori.  

Indeksen viser at de største og verste skatteparadisene finnes i den rike delen av verden, med Sveits, 

Hong Kong og USA helt på toppen. Norge har en 53. plass og rangerer dermed dårligst av de nordiske 

landene. 

Norge henger etter EU med land-for-land-rapportering for selskaper, og registrering av egentlige 

eiere bak selskaper, men er i ferd med å rette på dette: Stortinget vedtok enstemmig rett før 

sommeren å bedre sin land-for-land-lov og har også bedt Finansdepartementet foreslå en løsning for 

et egentlig eierskapsregister. 

Top 10-listen: 

1. Sveits 

2. Hong Kong 

3. USA 

4. Singapore 

5. Caymanøyene* 

6. Luxembourg 

7. Libanon 

8. Tyskland 

9. Bahrain 

10. De forente arabiske emirater (Dubai) 

Aksjonærregister 

Anbudsrigging, lokalpolitikeres skjulte eierinteresser og selskapsstrukturer kan nå avsløres med et 

tastetrykk i nytt verktøy.  

Kommunikasjonsbyrået Mediebruket tok likeså godt saken i egne hender. De samlet sammen 

tilgjengelig informasjon, lagde en søkbar database og la den ut på nett. Samtidig har regjeringen selv 

http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/bergen-arbeiderparti-gar-imot-tisa-og-ttip
http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/bergen-arbeiderparti-gar-imot-tisa-og-ttip
http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/franske-senatet-med-sterk-kritikk-av-ttip
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sendt forslag til et eierskapsregister ut på høring. Mens regjeringen vegrer seg for å lage et 

aksjonærregister søkbart, tilgjengelig og brukervennlig, har Mediebruket allerede sørget for det. 

Verktøyet tilfredsstiller mange av våre krav til hvordan det planlagte offentlige eierregisteret bør 

fungere: åpent og gratis, søk kan gjøres anonymt og alle aksjonærer er med – helt ned til 1 aksje. 

Programmererne sier også at de skal videreutvikle løsningen så det blir enklere se eierskap gjennom 

flere ledd.  

Søk på http://www.aksjeeiere.no        

OECD lanserer nye tiltak  

OECD lanserte den 5. oktober sine endelige anbefalinger til hvordan den «aggressive 

skatteplanleggingen» kan håndteres, etter nærmere tre års arbeide. BEPS-prosjektet (Base Erosion 

and Profit Shifting) er den største internasjonale koordinerte innsatsen mot selskapers 

overskuddsflytting så langt. 

Flere av de isolerte tiltakene vil kunne ha stor nytteverdi, men det mangler en helhetlig tanke bak 

forslagene. Dagens skattesystem er fragmentert og gir sterke insentiver for selskaper til å lage 

komplekse selskapsstrukturer som i praksis er umulig å ha oversikt over. Forslagene i BEPS vil ikke 

minske dette insentivet. 

Les mer om hvorfor Tax Justice mener tiltakene fra OECD er «halvhjertet»: 

http://taxjustice.no/ressurser/halvhjertet-fra-oecd 

EUs ikke-valgte president nekter å svare 

Presidenten av EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, måtte nylig svare på spørsmål om sin 

involvering i "Lux-leaks"-skandalen foran en parlamentskomite i EU.  

Juncker var henholdsvis finansminister og statsminister i Luxembourg i over to tiår. Han var dermed 

landets politiske overhode når Luxembourg inngikk en rekke hemmelige skatteavtaler med selskaper. 

I høringen den 17. september benektet han likevel ethvert ansvar for Lux-leaks-avtalene.   

Det er vanskelig å bli overbevist om Junckers totale uskyld: Grafen på neste side viser «Juncker-

effekten». Legg merke til økningen i Luxembourg (rødt) fra Juncker kommer på banen. Se dette opp 

mot den relativt mer moderate økningen i de andre skatteparadisene i samme periode.  

Les mer her: 

http://taxjustice.no/ressurser/lux-leaks-arkitekten-benekter-ansvar 

Søk%20på 
Søk%20på 
http://taxjustice.no/ressurser/halvhjertet-fra-oecd
http://taxjustice.no/ressurser/lux-leaks-arkitekten-benekter-ansvar
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Forvirring om finansskatt 

Regjeringen foreslo i oktober å innføre moms på finansielle tjenester. Forslaget ble framstilt som en 

«finansskatt». Forslaget er ikke noe Attac har gått inn for tidligere. Forslaget til skatt på banksektoren 

er foreløpig bare en skisse av et forslag som skal komme seinere. Det er en pakke med to 

komponenter: 

 

1) En momsdel - der finanssektoren skal få fradrag for all moms på det de kjøper, mot å betale moms 

på sine gebyrer og honorarer.  Dette er isolert sett en stor avgiftslettelse til bankene fordi bankene 

kjøper varer og tjenester med moms for langt større summer enn det de tar inn i gebyr og honorar. 

2) En ny særavgift på bankenes utlån til husholdninger - beregnet ut fra bankenes 

rentemargin.  Dette er IKKE moms – men blir i praksis en egen avgift på boliglån og 

forbrukslån/kredittkortlån.  

Attac ønsker en aktivitetsskatt, snarere enn å bare ha moms på gebyrer og honorarer som ikke er 

finanssektorens hovedinntektskilde. I EU så ser man på en transaksjonsskatt på handel med 

derivater, aksjer og valuta. Dette er det Attac først og fremst går inn for, siden det vil skattlegge de 

mest spekulative og kortsiktige delene av finanssektoren. 
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Velferdsprofetørene 

Linn Herning ga ut boka «Velferdsprofitørene» på Manifest Forlag høsten 2015. Boka var med på 

endre hele debatten om profitt i offentlig sektor. Attacs debatt med Aleris fra i fjor ble tatt opp i 

boka.  

http://velferdsstaten.no/tema/markedsretting/privatisering/?article_id=131009 

Boka ble omtalt som «vårens viktigste politiske utgivelse i Norge» av Morten Strøksnes i Bergens 

Tidende, Nordlys og Adresseavisa, mens Dagens Næringsliv kalte den «et solid bidrag til en mer 

opplyst debatt». Klassekampen mente boka er «obligatorisk lesning for folkevalgte og alle andre som 

deltar i demokratiet.» 

Europapolitikk 

En rekke hendelser det siste året har rystet EU ved selve grunnmuren. Euro-landenes forhandlinger 

med Hellas sådde tvil om EU-ledelsens demokratiske lynne. Flyktningkrisen viser med all tydelighet at 

de europeiske landene ikke er i stand til å ivareta et solidarisk internasjonalt samarbeid.  

Sjokkvalg i Storbritannia 

I september ble Jeremy Corbyn valgt til ny leder for Labour i Storbritannia. Frykten fra sentrale 

skikkelser i Labour ble tydelig i innspurten til valget. Tony Blair skrev «selv om dere hater meg, ikke 

dytt Labour over stupet» i The Guardian bare uker før valget. Uttalelser som denne og «stopp ham 

før det er for sent» førte til økt oppslutning for Labour. I løpet av året doblet partiet medlemskap fra 

100 000 til 200 000, fordi medlemskap gir mulighet til å stemme ved partiledervalget.  

Nick Dearden, leder i Attacs søster Global Justice Now i Storbritannia skrev denne kommentaren 

etter valget: 

«There are times when politics is turned on its head. In these times, what were previously considered 

radical ideas become mainstream. What was once regarded as set in stone, suddenly becomes fluid» 

Les resten her: 

http://www.globaljustice.org.uk/blog/2015/sep/18/jeremy-corbyn-%E2%80%93-and-making-

impossible-inevitable 

http://velferdsstaten.no/tema/markedsretting/privatisering/?article_id=131009
http://www.globaljustice.org.uk/blog/2015/sep/18/jeremy-corbyn-%E2%80%93-and-making-impossible-inevitable
http://www.globaljustice.org.uk/blog/2015/sep/18/jeremy-corbyn-%E2%80%93-and-making-impossible-inevitable
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Ny fase for bevegelsen i Spania 

I mai ble det avholdt lokalvalg i Spania. Alliansene rundt de sosiale bevegelsene i Spania vant flertall i 

Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santiago, Cádiz og Valencia blant flere. Nå implementeres politikken til 

de sosiale bevegelsene på lokalt nivå. Husutkastelser er stanset i Madrid. Barcelona og Madrid har 

tatt initiativ til et bynettverk til støtte for flykninger. Skolemåltider er innvilget for alle under 18 år, 

medlemmene i de nye regjeringene har redusert lønningene sine, de har takket nei til dyre biler, og 

husleiestøtte har blitt innført flere steder. 

Ordfører i Barcelona, Ada Colau. 

I Barcelona ble Ada Colau, tidligere frontfigur i boligbevegelsen, ny ordfører. Attac hadde besøk av 

Plattformen for gjeldsrammede i 2011. Vi gratulerer! 

Les mer om bevegelsen her: http://bytopia.no/utgave/oppror/vi-klarer-det/ 

I desember var det endelig duket for parlamentsvalg i Spania. Per skrivende stund (mars 2016) er det 

enda ikke klart hvem som danner ny regjering. For øyeblikket ser det ut til å bli nyvalg. Podemos 

nasjonalt ser ut til å stå på i vippeposisjon og kan avgjøre om sosialdemokratene blir i stand til å 

danne regjering, eller om de konservative fortsatt blir med makten. 

Les mer om valgresultatet her: 

http://www.attac.no/2016/01/20/midlertidig-guide-til-valget-i-spania/ 

Les Europagruppas oversettelse av Podemos’ valgprogram her: 

http://www.attac.no/2015/08/03/spania-alternativ-politikk-i-et-demokratisk-veiskille/ 

http://bytopia.no/utgave/oppror/vi-klarer-det/
http://www.attac.no/2016/01/20/midlertidig-guide-til-valget-i-spania/
http://www.attac.no/2015/08/03/spania-alternativ-politikk-i-et-demokratisk-veiskille/
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Splittelse og avmakt i Hellas 

Den britiske journalisten Paul Mason oppsummerte på følgende vis dagen etter at Hellas signerte en 

ny innstrammingsavtale med EU:  
 

«Illusjonen om EU er brutt. Institusjonene, euroen, alle har opplevd et sjokk denne uka. Vi har sett at 

eurosonen ikke kan tolerere demokrati, og vi har fått en leksjon i hva gjeld er – gjeld er 

undertrykking» 

Etter et halvt år med tøffe forhandlinger fortsetter innstrammingspolitikken i Hellas. Financial Times 

kalte avtalen «den mest inngripende avtalen EU noen gang har gjort med et land». Kritikken haglet 

fra anerkjente økonomer som Josepth Stiglitz, Paul Krugman og Thomas Piketty.  

Les Petter Slaatrem Titlands rapport fra Athen bare dager etter den nye innstrammingsavtalen: 

http://www.attac.no/2015/07/17/europa-opp-av-eus-aske/ 

Den nye innstrammingsavtalen førte til splittelse i regjeringspartiet Syriza. Den populære 

finansministeren Yanis Varoufakis gikk av, det gjorde også den populære presidenten i parlamentet, 

Zoe Konstantinoupoulou.  

Våren 2015 leverte den nyutnevnte gjeldskomiteen sin første rapport. Thanos Costagyris fra Attac 

Hellas var med i rådgivergruppen til komiteen. Etter splittelsen i Syriza ble komiteen oppløst. 

I september ble det avholdt nyvalg i Hellas. Syriza vant nok en gang overlegent, og med samme 

prosentvise oppslutning som januar 2015. Samtidig mistet de om lag 700 000 stemmer. 

Tidligere finansminister Yanis Varoufakis annonserte i februar sitt nye initiativ «DiEM 2025». Les mer 

om prosjektet i intervju med Kajsa Ekis Ekman her: 

http://www.manifesttidsskrift.no/a-gjore-politikk-pa-den-gamle-maten-er-domt-til-a-mislykkes/ 

Initiativet til Varoufakis var en i rekken av samlinger i Berlin, Paris og Madrid for å utvikle en «Plan B» 

for venstresiden i Europa i kjølevannet av utpressingen av Hellas sommeren 2015. 

 

ATTACS ARBEID I LANDSMØTEPERIODEN 2015-2016 

Skatterettferdighet 

Politisk påvirkningsarbeid 

I desember 2014 leverte det såkalte Scheel-utvalget sine råd til en ny norsk skattepolitikk. Rapporten 

ble bestilt av Stoltenberg II-regjeringen, og til slutt levert til den borgerlige regjeringen og 

finansminister Siv Jensen. I april 2015 leverte Attac et høringsinnspill til Scheel-rapporten. Innspillet 

ble forfattet av skattegruppa i Attac. 

De viktigste punktene fra innspillet: 

 Norge bør støtte opp om EUs ønske om å innføre skatt på finanstransaksjoner for å beskytte 

økonomien 

 Skattleggingen bør ikke dreies bort fra skatt på verdiskapning og i retning likhet mellom eiere 

på tvers av land 

http://www.attac.no/2015/07/17/europa-opp-av-eus-aske/
http://www.manifesttidsskrift.no/a-gjore-politikk-pa-den-gamle-maten-er-domt-til-a-mislykkes/
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 Selskapsskatten bør ikke settes ned – det vil øke formuen til de rikeste 

 Offentlig innsyn i eierskap til selskaper og resultatene av deres virksomhet er viktig for 

demokratiet og for å hindre skatteunndragelser 

 Norge bør bidra til nødvendige endringer i det internasjonale skattesystemet 

I tillegg til de faglige innspillene, er det notere seg følgende bemerkning fra høringen, som en 

kommentar til Scheel-utvalgets mål om «bredt skattegrunnlag», fremfor å bruke skatt som et politisk 

virkemiddel: 

«Utredningen fra utvalget gir en god innføring i gjeldene norsk skatteøkonomisk tenkning. Det er 

positivt at utredningen søker å gjøre denne tenkningen tilgjengelig for flere enn fagøkonomene.» 

Blant ordningene Scheel-utvalget foreslo å fjerne finner vi BSU-ordningen, fratrekk for 

fagforeningskontingent, for gaver til frivillige organisasjoner og utgifter til pendling, samt særskilte 

regler for Finnmark og Troms. 

Les hele høringsinnspillet her: 

http://www.attac.no/2015/04/08/attacs-horingssvar-til-scheel-utvalget/ 

Land-for-land-rapportering 

Land-for-land-rapportering (LLR) ble vedtatt på Stortinget 1.1.2014, men var en langt svakere variant 

enn det Attac har jobbet for i alle år. I juni fulgte Stortinget imidlertid opp land-for-land-

rapporteringen, og vedtok at den også skulle kreve rapportering om aktivitet i skatteparadis, som 

den ikke hadde gjort tidligere (!).  

Videre ønsker myndighetene å forbedre rapporteringen, og inviterte til høringsrunde på nye 

standarder for land-for-land-rapportering. Vi leverte i januar følgende høringsinnspill, ført i pennen 

av skattegruppa i Attac: 

«Attac er positive til at det nye forslaget til land-for-land rapportering (LLR) nå skal gjelde alle 

sektorer og ikke kun skogs- og utvinningssektorer slik er tilfelle i dag. Det er også veldig gledelig at 

forslaget krever at alle foretak som er hjemmehørende og opererer i Norge skal rapportere 

skatteopplysninger, enten direkte til Norge eller via informasjonsutveksling fra foretaket 

opprinnelsesland.  

Det er derimot bekymringsverdig at man ekskluderer selskaper med under 6 500 000 000 i samlet 

inntekt, da Attac mener at alle foretak som er hjemmehørende eller opererer i Norge bør rapportere 

LLR. Multinasjonale selskaper finner ofte kreative løsninger på hvordan man rapporterer 

skatteopplysninger, og det er en fare for at også selskaper som faller under rapporteringsgrensen 

også kan bedrive kapitalflukt. Et større selskap kan også operere i Norge med samlet inntekt under 

rapporteringsgrensen uten at dette reflekterer selskapets inntekt globalt.» 

Videre krever vi følgende: 

 En felles mal for rapporteringen, framfor at selskapet selv kan velge hvilke kilder som skal 

rapporteres 

 LLR forblir åpen og tilgjengelig for offentligheten. Det tilstrebes at disse opplysningene blir 

tilgjengelige på nett  

 Opplysninger fra LLR må automatisk deles med landene selskapet har virksomhet i. 

http://www.attac.no/2015/04/08/attacs-horingssvar-til-scheel-utvalget/


Årsberetning Attac Norge 2015-2016 – side 19 
 

I EU varsler flere land at de vil innføre LLR. Samtidig forhandles det nå om et felles regelverk på EU-

nivå. 

Prosessen i EU går fremover og EU-kommisjonens høring på land-for-land ble avsluttet høsten 2015. 

66,31 prosent av svarene støtter at EU skal gå foran og innføre offentlige land-for-land-rapporter for 

alle bransjer.  

I desember deltok Attac på en aksjon om utvidet land-for-land-rapportering foran Stortinget. Public 

What You Pay var initiativtaker. Appellen ble holdt av nestleder Lise Rødland. I anledningen fikk Erna 

Solberg en «julegave» fra demonstrantene. Attacs gave var finansskatt. 

Demonstrasjon for et etisk oljefond 

http://www.attac.no/2015/04/22/appel-nei-til-et-uetisk-oljefond/ 

«Nylig stemte representantskapet, som skal være vaktbikkje, i Norges Bank nemlig ned et forslag om 

å stoppe bankens bruk av skatteparadiser. Kun forslagsstiller selv stemte for. Samtidig som flere land 

i Europa i disse dager forsøker å bekjempe bruken av skatteparadisene. Representantskapet i Norges 

Bank støtter altså en av vår tids største trusler mot samfunnet og demokratiet. Og uten at norske 

politikere reagerer» 

Debatt med NHO om Statoilstasjonenes skattemanipulasjon 

Tirsdag 17. mars avslørte DN at Statoilstasjonene i Norge har spart sin kanadiske eier en halv milliard 

kroner i skatt ved hjelp av overprisede lån fra et morselskap i Luxemburg. AU-medlem Trygve Larsen 

Morset tok opp saken i Attacs Ny Tid-spalte i april, og skrev blant annet: 

«NHO ønsker å senke selskapsskatten for å hjelpe fram små og mellomstore bedrifter, men burde 

man ikke først sikre like vilkår for alle, og stoppe favoriseringen av de største? Det tjener ingen andre 

at skattelovgivningen er så komplisert at man må være juss, regnskaps- og Luxemburg-ekspert for å 

konkurrere på like vilkår med de største. NHO kan bevise at de representerer hele næringslivet ved å 

kreve at alle hull i skattelovgivningen tettes.» 

I sitt tilsvar mente NHO at den beste måten å stoppe bruken av skatteparadis på var å senke 

selskapsskatten, som de mener fører til lavere lønn for arbeidere og høyere pris for forbrukere.  

«Det føles til tider som om NHO ønsker å svartmale situasjonen for å gi et inntrykk av at beskatning 

av bedrifter er umulig å gjennomføre på et godt vis. Når båten lekker er det ofte de mest 

svømmedyktige og badeglade som argumenterer for hoppe på havet», skrev Trygve i sitt svarinnlegg. 

Handelspolitikk 

For andre året på rad har handelspolitikk vært Attacs hovedsatsing. Vi har styrket rollen vår som 

kunnskapsleverandør og kilde til aktuelle analyser. Særlig arbeidet med TISA-avtalen har blitt trappet 

opp i perioden. Cirka halvparten av all trafikk til Attac.no går via temasidene TTIP.no og TISA.no. 

http://www.attac.no/2015/04/22/appel-nei-til-et-uetisk-oljefond/
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Debatter 

Attac har deltatt i flere debatter om handelspolitikk. Studentersamfunnet i Bergen arrangerte TISA-

debatt i oktober, med omlag 120 mennesker i salen. Her var Attac-leder Petter, Kalle Moene (UiO) og 

Jan Erik Grindheim (Europabevegelsen). Studentersamfunnet i Oslo arrangerte debatt februar 2016, 

med Lise Rødland (nestleder, Attac), Jan Erik Grindheim, Eva Berner (leder Oslo FpU) og Karin 

Andersen (SV). I tillegg har Attac deltatt på debatter arrangert av Unge Høyre/Høyres Studenter og 

Studenter mot EU. Attac har holdt 30 innledninger om handelspolitikk i perioden (se s. 33 for 

«fullstendig liste over 

arrangement og 

representasjon»). 

«Påstandene om privatisering 

og avmakt blir avvist som 

skrekkpropaganda av 

tilhengerne av 

frihandelsavtalene. Men i 

debatten fikk vi en avklaring», 

stod det i dette leserinnlegget i 

Bergens Tidende to dager etter 

debatt på Litteraturhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

Attac Norge var tilstede på Verdens Sosiale Forum i Tunisia, og hadde tre presseoppslag derfra.  Amit 

Sengupta fra Peoples Health Movement sa til Attac at Norge «svekker internasjonalt samarbeid» ved 

å gå ut av WTO for å forhandle fram TISA-avtalen. Les mer her: 

http://www.attac.no/2015/03/27/norge-svekker-internasjonalt-samarbeid/ 

I forbindelse med aksjonsdagen i oktober lanserte Civita en ny rapport om TTIP. Jan Erik Grindheim 

fra Civita og Europabevegelsen langet ut mot Attac, og fikk svar på tiltale. Les mer her: 

http://www.attac.no/2015/10/10/hva-sier-de-lurvete-aktivistene-dine-grindheim/ 

Morten Høglund var i debatt igjen med Attac i november. Camilla Hansen tok opp 

hemmelighetsaspektet og poengterte at det er flere internasjonale avtaler som forhandles fram i full 

offentlighet.  

Les mer her: http://www.attac.no/2015/11/04/bade-udemokratisk-og-skjult/ og 

http://www.attac.no/2015/11/18/konkurranseutsetting-av-helsetjenester-i-tisa-avtalen/ 

http://www.attac.no/2015/03/27/norge-svekker-internasjonalt-samarbeid/
http://www.attac.no/2015/10/10/hva-sier-de-lurvete-aktivistene-dine-grindheim/
http://www.attac.no/2015/11/04/bade-udemokratisk-og-skjult/
http://www.attac.no/2015/11/18/konkurranseutsetting-av-helsetjenester-i-tisa-avtalen/
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I forbindelse med klimatoppmøtet i Paris publiserte Wikileaks et dokument som viste at Norge 

presser på for et energikapittel som kan gjøre den grønne omstillingen vanskeligere.  

«Dette gjør at land ikke kan oppfordre til utenlandsinvesteringer i sol- eller vindkraft uten å samtidig 

åpne markedene for olje, kull og gass. TiSA kan gjøre det forbudt forskjellsbehandle mellom ulike 

energikilder og vil stå i veien for en løsning på klimakrisa», skrev nestleder Lise Rødland. 

Les mer her: http://www.attac.no/2015/12/04/vil-tisa-kunne-blokkere-en-klimaavtale-i-paris/ 

Mandatet som aldri bli offentliggjort likevel 

Helt på starten av landsmøteperioden (mars 2015) publiserte EU sitt «forhandlingsmandat» på sine 

nettsider. Dette dokumentet viste hva slags instruks EU-byråkratene fikk før forhandlingene startet i 

2013. Norge ønsket ikke å publisere sitt mandat. Etter negativ oppmerksomhet i media meldte 

Utenriksdepartementet (UD) at de offentliggjorde mandatet likevel.  

Men «åpenheten» innebar ikke offentliggjøringen av offisielle dokumenter. UD skrev en nettartikkel 

hvor de forklarte Norges mål med forhandlingene, og var ny gjengivelse av gammel informasjon. Da 

Attac tok kontakt med UD og spurte når nettartikkelen var publisert, svarte UD at teksten var skrevet 

samme uken i mars 2015. Men i nettartikkelen står det skrevet at forhandlingene ikke er startet opp, 

og teksten gir inntrykk av å være skrevet før forhandlingene startet i 2013. UD svarte at de «ville 

skrive en tekst i 2015 som ga et inntrykk av hvordan situasjonen var i 2013. Og den er riktig».  

På grunn av alle tekniske detaljer er det vanskelig å få blest om slike saker. Men Liv Signe Navarsete 

fulgte opp Attacs «avsløring» både i media og i stortingets spørretime. Saken endte med at Norge 

ikke ville offentliggjøre originale dokumenter som viser hva slags instruks UDs byråkrater har i 

forhandlingene. 

Les mer her: 

http://www.attac.no/2015/03/19/ud-har-ikke-offentliggjort-noe-nytt-om-tisa/ 

I forbindelse med regjeringens forslag til egne domstoler for selskaper gjennom bilaterale 

handelsavtaler, lagde Attac en underskriftskampanje mot ISDS. Den fikk 8500 underskrifter i løpet av 

to måneder. Underskriftskampanjen skal følges opp når saken blir aktuell igjen. 

Politisk påvirkning 

I perioden har Attac levert inn høringsinnspill til regjeringens forslag til ny modell for bilaterale 

handelsavtaler (BIT). Vi leverte også et høringsinnspill til Stortingsmelding om globalisering og handel 

(se s. 9).  

Attac deltar jevnlig på Utenriksdepartementets informasjonsmøter gjennom WTO-utvalget. Her 

informerer statssekretæren om aktuelle temaer. Det har blitt avholdt tre informasjonsmøter om 

TISA-avtalen og to om WTO i perioden. Gjennom Handelskampanjen deltok Attac på et uformelt 

møte med forhandlingsdelegasjonen til TISA-avtalen.  

Under lokalvalgkampen i september mobiliserte Attac til demonstrasjon i oktober. Her er 

løpeseddelen som ble spredt til valgboder i Oslo og omegn.  

  

http://www.attac.no/2015/12/04/vil-tisa-kunne-blokkere-en-klimaavtale-i-paris/
http://www.attac.no/2015/03/19/ud-har-ikke-offentliggjort-noe-nytt-om-tisa/
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Ulikhet 

Attac har lansert en ny storsatsing på temaet ulikhet i landsmøteperioden. I februar lanserte vi heftet 

«Fra global ulikhet til global rettferdighet». Her samler vi Attacs politikk og forklarer hvordan globale 

spilleregler innenfor skatt, handel, gjeld og finans påvirker global ulikhet. Innholdet i heftet er et 

resultat av årevis av arbeid i Attac. Alt stoffet pluss mye mer blir å finne på Attacs nye nettsider!  

 I januar startet vi foredragsturneen med 

temaet ulikhet. Lanseringen skjedde i 

Arendal, hvor 25 mennesker dukket opp 

en tirsdag for å høre Attac-lederen 

innlede. Dagen etter var Trygve Larsen 

Morset og Lise Rødland på plass i 

Trondheim.  

To uker senere ble opplegget presentert 

på ulandsseminaret på Universitetet i 

Oslo. I panelet satt Kalle Moene (UiO), 

Helene Bank (Handelskampanjen), 

Simon Reid Henry (PRIO) og Lars Peder 

Nordbakken (Civita). Uken etter holdt 

Petter ST innledningen i Bergen. 

Universitetet i Ås fikk besøk av Trygve 

og Lise uka etterpå, før Lise dro til 

Kristiansand fem dager senere. I slutten 

av mars holder Hanne I. Christensen og 

Remi Nilsen opplegget i Stavanger, før 

Norgesturneen rundes av i Tromsø med 

hjelp av Wibeke Bergheim (Attac) og Internasjonalt Seminar den 31. mars. 

 

 

  

Kalle Moene foreslo å gi 

bort oljefondet, noe han 

har frontet siden 80-

tallet: Les rapport fra 

møtet her: 

https://radikalportal.no/

2016/02/11/mest-

gniene-er-likevel-norge/ 

https://radikalportal.no/2016/02/11/mest-gniene-er-likevel-norge/
https://radikalportal.no/2016/02/11/mest-gniene-er-likevel-norge/
https://radikalportal.no/2016/02/11/mest-gniene-er-likevel-norge/
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Europa og innstrammingspolitikk 

Attac har trappet opp aktiviteten innen Europa-politikk det siste året. Attac har vært en kilde til 

oppdaterte analyser (ofte fra time til time) om situasjonen i Hellas. Attac-lederen var på to besøk i 

Athen i løpet av perioden, begge på eget initiativ og privat finansiert. Dette har ført til et svært godt 

kontaktnettverk i Hellas. 

Det var lenge klare signaler fra IMF at man måtte kutte gjelden til Hellas. 2. nestleder Hanne Iglebæk 

Christensen skrev dette innlegget i Ny Tid mens debatten foregikk: 

 «Resultatene fra komiteens arbeid viser at den greske gjelda som ble akkumulert før 2010 i stor grad 

var illegitim, men også ulovlig med blant annet korrupte våpenkontrakter, store underslag og 

overfakturering ved byggingen av anleggene til OL i 2004, redning av banker, og manglende 

skattelegging av en privilegert elite. Men det slående er, ifølge Touissant, hvordan gjelda fortsetter å 

kunne karakteriseres som ureglementert, illegitim og ulovlig også etter at troikaens inntog i 2010 og 

restruktureringen i 2012» 

Les resten av innlegget her: http://www.attac.no/2015/06/19/ikke-ga-i-gjeldsfella/ 

Petter var på Dagsnytt 18 i april før «Knebel-loven» ble vedtatt. Styremedlem Elena Gimeno Sanz var 

på Dagsnytt 18 på vegne av Podemos Norge for å snakke om lokalvalget i mai. 

 

I juli ble første bot skrevet ut fra «knebel-loven». En mann fra Tenerife fikk 600 euro i bot etter at 

han beskrev politiet som latsekker på sin Facebook-profil, og stilte spørsmål om det lokale politiet 

har hengekøyer og svømmebasseng på stasjonen.  

http://www.attac.no/2015/06/19/ikke-ga-i-gjeldsfella/
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Hologramprotest etter innføringen av «knebel-loven» i Spania. 

Les mer her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2015/08/01/194412746/kneble-loven-har-

krevd-sitt-foerste-offer 

Idar Helle fra Internasjonalt utvalg har deltatt i debatten i det nyoppstartede «Lexit»-nettverket 

(«Left-exit fra Euroen).  

«Den politiske utviklingen i Middelhavsområdet 2011-15 er spesielt viktig for å forstå 

venstreoppgjøret om euro-tilknytningen og EU-prosjektet som nå synes å rykke stadig nærmere. 

Både Syriza og Podemos har hentet mye av sin popularitet på lovnadene om å bryte med 

innstrammingspolitikken som regjeringspartiene har ført under tett oppsyn av EU-institusjonene. 

Etter at statsminister Alexis Tsipras og Syriza 13. juli i fjor kapitulerte for EUs betingelser for et nytt 

låneprogram, ble det tidlig i fjor høst etablert et europeisk epostnettverk for å samordne mulig exit 

fra euro-sonen på et venstreorientert politisk grunnlag.» 

Les mer her: http://www.manifesttidsskrift.no/forlate-euroen-eller-gripe-dagen/ 

 

  

http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2015/08/01/194412746/kneble-loven-har-krevd-sitt-foerste-offer
http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2015/08/01/194412746/kneble-loven-har-krevd-sitt-foerste-offer
http://www.manifesttidsskrift.no/forlate-euroen-eller-gripe-dagen/
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ARRANGEMENTER OG AKSJONER 

Handelspolitikk 

I landsmøteperioden hadde Attac i gjennomsnitt over en innledning annenhver uke om TTIP og/eller 

TISA (31 stykker, hvorav to appeller). Publikum på de åpne møtene varierte mellom 80 og 5 

deltagere. 10 av disse ble holdt utenfor Oslo. 

I forbindelse med åpenhetskrav fra Sp og SV i Stortinget i juni lagde Attac blest om saken sammen 

med Nei til EU og fagbevegelsen foran Stortinget, med godt oppmøte en torsdags morgen. 

 

Internasjonale aksjonsdager 

Den 18. april og 10. oktober ble det arrangert internasjonale aksjonsdager mot de nye 

handelsavtalene (se s. 48). På april-dagen arrangerte Attac et åpent møte om TTIP og TISA med en 

introduksjon til handelsavtalene av Petter ST. Lokalet ble for lite for antall oppmøtte, og flere måtte 

snu i døra. 80 stykker deltok.  

På oktober-dagen ble det arrangert en stor demonstrasjon mot TISA-avtalen i Oslo. Initiativet kom fra 

Folkeaksjonen mot TISA, som Attac har hatt en svært godt samarbeid med i perioden. Nei til EU, 

Fagforbundet, NTL og LO i Oslo var aktive med i planleggingen av demonstrasjonen. 

Handelskampanjen var også medarrangør. Folkeaksjonen skaffet økonomiske midler til 

arrangementet, som ga oss mulighet til å ha scene med artistene Tove Bøygaard, Harald Kvitnes, 

Harald Thune og Jørgen Olsen. Demonstrasjonen var svært vellykket. 
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Et sted mellom 500 og 800 personer møtte opp på TISA-demonstrasjon 10. oktober. 

Foto alle: Kristin Brenna 
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Petter ST var konfransier for dagen. 

Lise Rødland holdt appell på vegne av 

Attac, sammen med Liv Signe 

Navarsete (Sp), Kjersti Barsok (NTL) 

(t.v), Line Steinseth 

(Lokomotivpersonalets forening) 

 

«Vi vet at land har stilt krav mot Norge i TISA, og Norge 

har sikkert også stilt krav til andre land, deriblant 

utviklingsland. Men som Uruguay konkluderte så 

kommer ikke utvikling av seg selv. Ethvert land trenger 

nok handlingsrom til å bygge opp og sikre offentlige 

tjenester til sin befolkning.»   Lise Rødland 

Les hele appellen her: http://www.attac.no/2015/10/12/ikke-bare-eget-ve-og-vel/ 

 

Årsmøte Attac Oslo med Nesodden og Attac Blindern 

I februar avholdt Attac Oslo med Nesodden og Attac Blindern årsmøte på Tøyen Bodega. Isolda 

Agazzi (Alliance Sud) kom fra Sveits og innledet om TISA-frie kommuner. 30 personer møtte opp, 

blant annet flere sentrale personer fra fagbevegelsen. 

http://www.attac.no/2015/10/12/ikke-bare-eget-ve-og-vel/
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Europapolitikk 

Attac holdt ni egne arrangementer om Europa-politikk i perioden. Vi deltok på to eksterne 

arrangementer om temaet. I løpet av året har vi styrket samarbeidet med Podemos Norge, slik det 

stod skrevet i arbeidsplanen. Vi samarbeidet om åpne møter og har bistått med møtelokale i en 

overgangsfase. Attac var også sterkt delaktig i oppstarten av et språkkurs i regi av Podemos Norge. 

I september hadde vi besøk av Pedro Arrojo fra Attac Spania. Han ble også valgt inn som 

stortingsrepresentant for Zaragoza i januar. Pedro snakket om utviklingen i Spania etter valgseieren 

for Podemos og andre allierte i lokalvalget mai 2015.  

Seminarer: Grasrotsmobilisering for politisk endring 

I etterkant av solidaritetsreisen til Hellas ble det avholdt seminarer i Oslo, Bergen, Trondheim og 

Tromsø. I Bergen samarbeidet vi med Changemaker. Hellas-deltagerne presenterte 

solidaritetsnettverkene de hadde besøkt i Hellas, med vekt på helseklinikker og besøk på Lesvos.  

Oversikt over temaer som ble diskutert på seminarene 

Fra grasrotseminaret på 

Internasjonalen i Oslo 

For å bedre kontaktnettverket i Hellas 

dro Attac-leder Petter på en tre ukers 

rundtur i Hellas i desember. Der 

besøkte han helseklinikker, 

matstasjoner, nabolagsgrupper, 

direktesalg mellom bønder og 

forbrukere og den statlige TV-kanalen 

ERT. Der ble det tid til et intervju på et 

ukemagasin om internasjonal 

solidaritet og Norges forhold til 

innstrammingspolitikken i Europa! 

Kriseutbruddet i Spania og starten på innstrammingen 

Krisen i det politiske systemet i Spania 

Opphavet til protestbevegelsen i Spania 

Alternativer til nyliberalismen 

Alternativer innenfor EU 

Alternativer utenfor EU 

De greske gjeldsforhandlingene 

Hvordan forvandle en politisk bevegelse til et parti. 

Å vinne valg og samtidig holde mobiliseringen i 

gatene ved like 

Fagforeningenes rolle i Spania etter protestene 

Feminisme og kvinners rolle i Podemos 

Uavhengighet i Spania 

«Cities of change» i Spania i samarbeid med 

andre byer 

Lovendringer i Madrid og Barcelona 

Medieangrep på Podemos 

Tradisjonelle vs nye partier 

Oppslutning om Syriza 

Kooperative styrte bedrifter i Hellas 

Demokrati og valg i Hellas: Folkeavstemningen i juli og 

valget i september 

Bakgrunnen til solidaritetsklinikkene 

Materielle grunnlaget til klinikkene 

Deltagerne på klinikkene, personlige historier og 

bakgrunn 

Hva slags sykdommer som ble behandlet 

Gjensidig hjelp-kultur i Hellas 

Verdighet i arbeidet – «dette er vår anti-austerity» 

PASOKs fall i Hellas 

Gyllent Daggry og fascisme i Hellas 

Flyktningesituasjonen på Lesvos 

Offentlige myndigheters ressuser til å motta 

flyktninger i Hellas 

Euro-samarbeidet 
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Oversettelsegruppe 

Europagruppa organiserte en oversettelsegruppe som arbeidet med Podemos sitt valgprogram våren 

2015.  

«I 2015 står Europa midt i et demokratisk veiskille. Attac ønsker en velinformert debatt om hvilke 

alternativer som finnes i en slik situasjon. Derfor har Europagruppa til Attac oversatt deler av 

valgprogrammet til det spanske partiet Podemos.» 

Les programmet her:  

http://www.attac.no/2015/08/03/spania-alternativ-politikk-i-et-demokratisk-veiskille/ 

Attac-skolen 

Attacs skattegruppe arrangerte Attac-skole om statsgjeld, skatteparadis, om bankenes rolle i 

økonomien, hvordan de låner ut penger, og hva som skiller banker fra andre bedrifter.  

I Trondheim arrangerte to aktivister Attac-skole om TTIP og TISA. Attac-leder Petter ST innledet om 

begge temaene. Begge arrangementene tok form av et formiddagsseminar. 

I juni arrangerte AU Attac-skolen om lokaldemokrati, åpenhet og handelspolitikk. Linn Herning 

innledet om velferdsprofetørene, Dag Seierstad om GATS-avtalen, Torunn Kanutte Husvik om 

hvordan å påvirke lokalpolitikere og Petter S.T. snakket om hemmelighold. 

Arendalsuka 

Attac stod for en debatt om profitt i offentlig sektor på Arendalsuka. Bakgrunnen for debatten var 

boka «Velferdsprofetørene» av Linn Herning og selskaper som opererer det offentliges bruk av 

skatteparadis. Under møtet ga politikerne klart signal om at de ønsket mer skolering om disse 

spørsmålene. I panelet satt representanter fra Ap, Sv og KrF. Marit Lien Nilsen introduserte for Attac, 

og Martin Østerdal ledet ordet. Attac Aust Agder og styremedlem, Torbjørn Monsen, stod på stand.  

Klimaallianse i Harstad 

Attac Harstad har i 2015 sammen med lokale representanter for Den Norske Kirke, 

Naturvernforbundet, Concerned Scientists, Folkeaksjonen for et oljefeltet LoVeSe og Natur og 

http://www.attac.no/2015/08/03/spania-alternativ-politikk-i-et-demokratisk-veiskille/
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Ungdom deltatt i alliansen Klimavenner. I høst arrangerte alliansen Klimalørdag med to innledere om 

klimaproblematikken på Høgskolen i Harstad. Det ble et meget vellykket arrangement, med 75 

deltakere og flott medieomtale. Lokallaget har hatt lite aktivitet i ren Attac-regi, men vi har fortsatt 

27 betalende medlemmer. 

 

1. mai 

I Oslo arrangerte Attac 1. mai-frokost på Frivillighetshuset med godt oppmøte. Vi slo følge til 

toget på Youngstorget og var ansvarlige for parolen til støtte for Hellas. Vi fikk følge av i 

overkant av 100 folk! 
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Foto alle: Niklas Fransson 
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Fullstendig liste over arrangement og representasjon 

Innledninger og representasjon 2015-16 

Dato Sted/organisasjon Tema Form Hvem 

1. mars Landsseminaret Handel Innledning Lise 

1. mars Landsseminaret Skatteparadis Innledning Petter 

2. mars SV Stortinget Skatteparadis Representasjon Petter 

7. mars Utveier-redaksjonen Kretsløpsøkonnomi Debatt Sjur, Julia 

12. mars NSF årsmøte  Representasjon Petter 

12. mars Masterstudent TISA Intervju Petter 

18. mars Solhuset med Podemos Deltagende 
demokrati og 
internasjonal 
solidaritet 

Introduksjon Petter 

23.-29. mars Verdens Sosiale Forum ++ Deltagelse Petter, Lise, 
Hanne, Hanna 

25. mars Handel og Kontor 
Oslo/Akershus 

TTIP og TISA Innledning Mads 

12. april Attac Trondheim Attac-skolen 
handelspolitikk 

Innledning Petter 

12. april Ungdom mot EU Krisa i Europa Innledning Mads 

13. april SV Sør-Trøndelag TISA og TTIP Innledning Petter 

14. april UiO TTIP Representasjon Trygve 

15. april Attac Follo i Ski TTIP og TISA Innledning Lise (arr 
Martin) 

16. april Handelskampanjen Årsmøte Representasjon Petter 

17. april Aksjon Oljefondet Appell Marie 

18. april Aksjonsdag Oslo TTIP og TISA Innledning Petter 

18. april Attac Aust-Agder 
Aksjonsdag 

TTIP og TISA Innledning Martin 

20. april Årssamling SLUG  Representasjon Petter 

21. april Attac Follo TTIP og TISA Innledning Petter (arr 
Martin) 

23. april Fellesaksjonen mot salg 
av Norge 

TISA Appell Petter 

25. april Skattegruppa Skatteparadis, 
finans og gjeld 

Innledning Petter H, 
Roswitha, 
Tone 

25. april Nei til EUs 
kvinnekonferanse 

Handel og kvinner Innledning Lise 

29. april Internasjonalt utvalg Hellas Innledning Petter 

1. mai Frokost og marsj Hellas, TISA Sosialt 
arrangement 

++ 

20. mai NTL UiO TTIP og TISA Innledning Petter 

20. mai WTO-gruppa FORUM WTO og TISA med 
UD 

Representasjon Petter 

21. mai RORG Årsmøte Representasjon Petter 
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26. mai Senterpartiet og Nei til 
EU 

TISA Representasjon Petter 

3. juni Høringsmøte BIT NHD BIT Representasjon Petter 

5. juni BIT-frittnettverket BIT Representasjon Lise 

6. juni Studenter mot EU TTIP og TISA Innledning og 
debatt 

Petter 

8. juni Universitetet i Oslo TISA, 
masterframlegg 

Representasjon Petter 

8. juni Norges Sosiale Forum TTIP og TISA Kort 
introduksjon 

Petter 

11. juni WTO-utvalget UD TISA Representasjon Petter 

12. juni Aksjon for åpenhet Handel Appell Petter 

13. juni Attac-skolen Demokrati og 
økonomisk 
rettferdighet 

Innledning Petter 

19.- 21. juni Europeiske Attac-
nettverket 

 Halvårsmøte, 
representasjon 

Petter og Idar 

23. juni T-skjorteverksted Hellas Sosialt 
arrangement 

Marie, Hanna, 
Lise +++ 

25. juni Hellas-markering Hellas Appell Petter 

14.-21. juli «Democracy Rising» Athen Representasjon Petter 

13. august Debatt under 
Arendalsuka 

Profitt i offentlig 
sektor 

Innledning Marit 

13. august Attac Buskerud med 
politiske partier 

TTIP TISA Innledning Bjørn, Gernot 

14. august Arendalsuka  Stand Henni, 
Torbjørn 

19. august Norad Infomøte RORG Representasjon Petter og Idun 

26. august Kulturutvalget UiO Hellas Debatt Petter 

27. august Seminar, 
Vitenskapsakademiet 

Fagbevegelse i 
Europa 

Representasjon Petter 

28. august TISA-allianse TISA-
demoplanlegging 

Representasjon Petter 

9. september Rødts valgmøte om TISA TTIP og TISA Innledning Mads og Lise 

10. september Europagruppa besøk Spania og marsj til 
Brussel 

Åpent møte Europagruppa 

20. september Kvinner på tvers TTIP og TISA Innledning Lise 

22. september Norad Infostøtta Individuelt 
infomøte 

Idun og Petter 

24. september Internasjonalt seminar 
Tromsø 

TTIP og TISA Debatt Lise 

24. september TISA-allianse TISA-
demoplanlegging 

Representasjon Idun 

3. oktober Palestinakonferansen TTIP Innledning Lise 

1. oktober TISA-allianse TISA-
demoplanlegging 

Representasjon Petter 

1. oktober Høring NHD BIT Representasjon Petter 

3. oktober Palestinakonferansen TTIP Innledning Lise 

8. oktober Folkemøte om TiSA TiSA Innledning Petter 

8. oktober Rød Lunsj TISA Innledning Petter 
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10. oktober Global aksjonsdag Oslo TiSA Appell 
Konfransier 

Lise 
Petter 

12. oktober Frokostmøte NHO  Representasjon Idun 

21. oktober Grasrotmobilisering for 
politisk endring i Bergen 

Hellas Innledning Joakim 

22. oktober Grasrotmobilisering for 
politisk endring i 
Trondheim 

Hellas Innledning Kari 

22. oktober Studentersamfunnet 
Bergen 

TISA Debatt Petter 

29. oktober Grasrotmobilisering for 
politisk endring i Oslo 

Hellas Innledning Joakim, Eva 

31. oktober Grasrotmobilisering for 
politisk endring i 
Tromsø 

Hellas Innledning Eva 

5. november Pluricourt ISDS Representasjon Petter 

11. november UD, WTO-utvalget TISA Representasjon Petter 

12. november Global Årsmøte Representasjon Idun 

26. november 
–16. desember 

Hellas 
Delvis privat prosjekt 

Solidaritetsnettverk Representasjon/
research 

Petter 
 

31. november Nei til EU Sarpsborg TTIP og TISA Innledning Lise 

9. desember Aksjon Finansskatt Appell Lise 

5. januar Tax Justice Network Land-for-land og 
egentlig eierskap 

Møte Petter 

8. januar UD, WTO-utvalget WTO Representasjon Petter 

11. januar Latin-amerikagruppene TTIP TISA Innledning Petter 

14.-17. januar Europeiske Attac-
nettverket 

Halvårsmøte Representasjon Petter og 
Hanna 

26. januar Skattegruppa, 
Changemaker og SLUG 

Handel og gjeld Innledning Lise 

26. januar Attac Aust-Agder Global ulikhet Innledning Petter 

28. januar Attac Trondheim Global ulikhet Innledning Trygve 

29. januar Nei til EU sitt formøte til 
Trondheimskonferansen 

TTIP og TISA Innledning Lise 

3. februar Fagforbundet TISA Representasjon Lise +++ 

3. februar Norges Sosiale Forum Årsmøte Representasjon Hanne 

9. februar Attac ulandsseminar Global ulikhet Introduksjon Hanne 

10. februar Debatt på Chateu Neuf TTIP og TISA Debatt Lise 

13. februar SU sentralstyre TTIP og TISA Innledning Lise 

13. februar SU regionssamling TTIP og TISA Innledning Lise 

16. februar HIV Norge TISA Innledning Petter 

17. februar Attac Bergen Global ulikhet Innledning Petter 

18. februar Framtiden i Våre 
Hender og Tax Justice  

Fair Tax Mark Møte Petter 

24. februar Attac Trondheim Oppstartsmøte Innledning Petter og 
Mathilde 

3. mars WTO-utvalget, UD Infomøte TISA Representasjon Petter, 
Miriam, 
Camilla og 
Virginie 

32 innledninger om TTIP og TISA. 11 arrangementer om Europa-politikk 
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ORGANISASJON 

Lokallag i Attac 

 

Attac Buskerud 

Kontaktperson: Kristian Nordheim 

Kristen.Nordhaug@hioa.no 

 

Attac Harstad 

Kontaktperson: Petter Ytterstad 

petty@online.no 

 

Attac Trondheim 

Kontaktperson: Mathilde Dahl 

tilly.dahl@gmail.com 

 

Attac Oslo med Nesodden  

Kontaktperson: Einar Hagness 

Einar@hagness.no 

 

Attac Follo & NMBU 

Kontaktpersoner: Martin Giset 

martingiset@gmail.com 

 

Attac Tromsø 

Kontaktperson: Wibeke Bergheim 

Wibekebergheim@gmail.com 

 

Attac Blindern 

Kontaktperson: Miriam Bugge Andressen 

miriambugge@online.no 

 

Attac Bergen 

Kontaktperson: Torbjørn Monsen 

tbjm84@gmail.com 

 



Arbeidsgrupper 

 Skattegruppa har vært ledet av Tone Kristiansen Havaag og hatt møter hver 3. uke i Oslo. Se 

«Attacs politiske arbeid 2015-2016» og seksjonen for skatterettferdighet for å se en grundig 

gjennomgang av skattegruppas arbeid. 

 Europagruppa har vært ledet av Einar Hagness og har hatt møter i Oslo med ujevne 

mellomrom i landsmøteperioden. Gruppa har brukt året på å ta form og tiltrekke seg 

aktivister. Se «Attacs politiske arbeid 2015-2016» og seksjonen for Europapolitikk for en 

oversikt over gruppas arbeid. 

 Handelsgruppa har vært ledet av Lise Rødland i perioden, før Camilla Hansen tok over i 

februar. Gruppa har stort sett har hatt møter hver 3. uke i Oslo gjennom året. Mye av 

aktiviteten til gruppa foregår på epostlisten, hvor det er daglige oppdateringer fra aktivister 

fra hele landet. 

Internasjonalt utvalg 

Aktive i internasjonalt utvalg i året som har gått har vært Hanna Karv (leder), Idar Helle, Petter 
Håndlykken, Petter Slaatrem Titland og Einar Braathen. Idar og Petter ST deltok på Europeiske Attac-
nettverkets møte i Roma i juni. Hanna og Petter deltok på EAN i London i januar.  

Fagrådet: 

Dag Seierstad signerer spaltene sine i Klassekampen som medlem av Attacs fagråd. Andre 
fagrådsmedlemmer er tilgjengelige for spesifikke henvendelser. Utover dette er fagrådet inaktivt. 
Arbeidsplanen foreslår å reaktivere fagrådet, som trenger oppfølging fra styret. 

Utveier-redaksjonen 

Utveier ble gitt ut i februar 2016. Redaktør for bladet var Kjersti 
Kanestrøm Lie. Bidragsytere var en blanding mellom egne 
aktivister, folk fra samarbeidsorganisasjoner og eksterne. 
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Medlemmer 

Antall nye medlemmer har skutt i været siden 2014. I 2015 hadde vi tre ganger så mange 

nyinnmeldte som i 2014 og fire ganger så mange nyinnmeldte som i 2013. 

 

Totalt har vi hatt en 12 prosent økning i betalende medlemmer siden 2014 og 16 prosent økning i 

betalende medlemmer siden 2013. Totalt har Attac Norge 2556 registrerte medlemmer ved 

årsskiftet. 
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Økonomi 

Attac har en bedre økonomi nå enn forrige periode. Attacs gikk med overskudd på kr. 172 984,- Det 

positive driftsresultatet skyldes flere faktorer. Vi har hatt større inntekter enn antatt, delvis på grunn 

av økt medlemsmasse, men også på grunn av at vi har mottatt flere prosjektmidler enn budsjettert. 

Styret gjennomførte nedskjæringer i sekretariatet gjeldende fra 1.april 2015 og sekretariatet gikk fra 

2,8 årsverk til 2 årsverk. Dette er også en av pådriverne for overskuddet i 2015. På den annen side 

har nedbemanningen gjort at flere prosjekter ikke har latt seg gjennomføre innen den gitte 

tidsfristen og blitt utsatt til 2016.  

Det ble sendt ut 120 søknader om økonomisk støtte i desember. Vi har foreløpig fått tilslag på få av 

disse. 

Økonomiansvaret for organisasjonen er hos styret. Det er organisasjonssekretær som har ansvaret 

for å holde oversikt over utgifter og inntekter, samt gi styret beskjed ved endringer i vedtatt budsjett. 

Regnskapsfører er Petter Frøstad i 4 You Regnskap.  

Revisor er Rune Hagen i Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo. 

INFORMASJONS- OG MEDIEARBEID 

Mediearbeid 

Attac har vært kilde i, blitt nevnt eller referert til i over 80 medieoppslag om handelspolitikk i 

perioden (se s 33-36.) Vi har vært på Dagsnytt 18, NRK Søndagsavisa, NRK radionyheter og innlegg i 

Dagbladet, VG, Dagens Næringsliv, Klassekampen og Nationen. 

Attac har også bidratt med analyser av lekkasjene fra Wikileaks. Lekkasjen om finanskapittelet fikk 

mest oppmerksomhet, og havnet på forsiden av Klassekampen. Dagens Næringsliv fulgte opp våre 

synspunkter på lekkasjen av rammeverket i TISA-avtalen og lekkasjen av transportkapittelet. 
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Attac har drevet fram en rekke utvekslinger i debattspaltene i landsmøteperioden. Innlegget som ble 

publisert på Dagbladet har så langt fått 29800 «liker»-klikk og blitt delt cirka 8700 ganger! Antall 

liker, delinger og kommentarer på artikkelen ble summert opp til 49 000 på Dagbladet.no.  

 

Børge Brende svarte ikke på kritikken. Men i et intervju i forbindelse med masteroppgaven «En åpen 

og opplyst samtale?» av Nina Herland ved UiO tok daværende statssekretær Morten Høglund opp 

saken:  

«Det var en overskrift: hvorfor må ikke regjeringen gå?”. Hvis jeg hadde hatt noe hår å rive meg i så 

ville jeg gjort det. For dette har vært holdt i hemmelighet, dette er skjult, ikke sant. Hvorfor må ikke 

regjeringen gå? Her har de forledet oss og villedet oss. [Selv om] vi altså har informert, lagt ut alt og 

vært mer åpen enn den forrige regjeringen, som innledet dette».  

Utvalgte leserinnlegg 

Vi mister ikke gangsynet 

«Når du skal presse gjennom vår tids mest upopulære stormaktsavtale, trenger du vikarierende 

argumenter. Skremsel om Kina og Russland er det siste tilskuddet. 

VGs kommentator Tom Staavi er redd for Kina, Russland og Senterpartiet. Folkevalgte, 

miljøbevegelsen, fagforeninger og sosiale bevegelser er redd for «monsteravtalen» TTIP. Trusselen 

mot demokratiet kommer ikke fra øst, men fra handelsbyråkrater og deres allierte på begge sider av 

Atlanteren. 

Tilhengerne av TTIP-avtalen prøver å skremme oss med kald krig for å få oss til å støtte dem. Men det 

skal mer til for at sivilsamfunnet skal miste det demokratiske gangsynet.» 

 

Av Petter ST, i VG, 9. mars 2015. 

Les mer her: http://www.attac.no/2015/03/16/vi-mister-ikke-gangsynet/ 

Når demokrati blir radikalt 

For første gang etter kriseutbruddet fikk vi se en offentlige debatt om innstrammingspolitikken på 

øverste politiske nivå. Det har vært en fornøyelse. Via blogger og sosiale medier har vi sett lekkede 

forslag som har avslørt at Tyskland og Spania var de hardeste forhandlerne av eurolandene. Tyskland 

http://www.attac.no/2015/03/16/vi-mister-ikke-gangsynet/
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som hardeste forsvarer av innstrammingspolitikken, fordi de har vært eurokonkurransens vinner. 

Spania fordi de ikke vil vise det spanske folk at det finnes alternativer før valget i vinter. 

Selv om EU, IMF og den Europeiske sentralbanken ikke snakket om den greske gjelden, ligger de om 

lag 350 milliarder euroene som en tikkende bombe under forhandlingsbordet. Denne gjelden er 

verktøyet EUs sentrum bruker til å presse Hellas. Når tiden går, har det vist seg at det er EU som er 

mest redd for denne bomben. 

Det europeiske maktsentrumet har vært svært målrettet i sin håndtering av Hellas sammenlignet 

med de andre kriserammede landene. Hellas er en liten økonomi, et lite land, og har vært uten 

politisk makt i EU. Nedbrytingen av Hellas har vært brutal, men ikke bare økonomisk. Da myten om 

«late grekere» ble satt ut i livet i 2010, ble nye historier om grekere gjentatt av et imponerende 

antall politiske ledere i EU. 

Forskjellige ledere sa forskjellige usannheter om arbeidstid og pensjonsalder. OECD sine tall viste at 

grekere jobbet 600 timer mer i året enn tyskere. Ifølge Eurostat hadde grekere høyere pensjonsalder 

enn Tyskland, Frankrike og gjennomsnittet i EU. 

Ingen politiske ledere klarte å avverge valget av en anti-Troika-regjering i Hellas. Tysklands 

finansminister Wolfgang Schäuble beklaget at «grekere hadde valgt en uansvarlig regjering». Noe av 

det første statstminister Alexis Tsipras sa etter valget, var å diskutere innstrammingspolitikken med 

lederskapet i EU, ikke teknokrater fra Troikaen. EUs finansministre tok utfordringen og inviterte den 

greske regjeringen til forhandlingsbordet. 

Finansminister Yanis Varoufakis har vært en vanskelig motstander for Euro-gruppen. Han har rett og 

slett for god greie på økonomisk teori. Han har ikke ført en ideologisk debatt, han har holdt seg på 

hjemmebanen til EU og tradisjonell økonomisk teori. Blant annet har han hele tiden holdt seg 

innenfor rammene til euroen. Dette har frustrert deler av hans eget parti, og han har blitt kalt naiv. 

Men selv innenfor disse strenge rammene har han blitt den mest upopulære politikeren i EU på 

lenge. 

«Sunn fornuft» begynner å bli et begrep i debatten om den økonomiske krisa i Europa. Alt annet enn 

gjeldsslette for Hellas går rakt imot denne fornuften. Stemmer grekerne nei på søndag, kan det 

hende EU blir tvunget til å faktisk begynne å snakke om gjeldsslette. 

Av Petter ST, i Klassekampen, 30. juni 2015. Les mer her:  

http://www.attac.no/2015/06/30/nar-demokrati-blir-radikalt/ 

 

 

Naiv og ukritisk rapport fra BI 

Lærdom fra finanskrisen: Vi kan ikke ta på finanssektoren med silkehansker. Å blindt «satse på 

finansnæringen» kan ende i økonomisk katastrofe. 

Kan det bli for mye finans, mer enn resten av økonomien kan bære? Ja, skriver finansguru Martin 

Wolf i Financial Times den 26. mai 2015. 

I Norge er det langt mellom gode analyser av finansnæringen. BI har skrevet rapporten «Den norske 

finansnæringen 2015 – en vekstnæring» for Finansforbundet. Konklusjonen er at finans er Norges 

viktigste framtidsnæring. Den er «mer lønnsom enn oljen», ble vi fortalt. Torger Reve og forfatterne 

http://www.attac.no/2015/06/30/nar-demokrati-blir-radikalt/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IL0BxVcygfAJ:https://www.finansforbundet.no/Documents/Rapporter/Finansn%C3%A6ringen%202015,%20-%20en%20vekstn%C3%A6ring!.pdf+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IL0BxVcygfAJ:https://www.finansforbundet.no/Documents/Rapporter/Finansn%C3%A6ringen%202015,%20-%20en%20vekstn%C3%A6ring!.pdf+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no
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av rapporten mener at pengestrømmen i finansmarkedene bare må fortsette å vokse. Politikernes 

rolle er å legge til rette for dette. 

I møte med denne naiviteten er det nødvendig å helle kaldt vann over forfatternes optimisme, og 

utfordre deres virkelighetsbeskrivelse. 

Det er viktig å avlive myten om finans som en hvilken som helst annen næring. Vi anerkjenner gjerne 

finansinstitusjonenes viktige rolle i samfunnet. Men hvis politikerne skal nøye seg med å være 

heiagjeng for vekst i finanssektoren, har vi skumle tider i møte. 

Av Petter Håndlykken og Atle Rostad i Manifest Tidsskrift, 10. juni 2015. Les resten her: 

http://www.manifesttidsskrift.no/naiv-og-ukritisk-rapport-fra-bi/ 

 

Dårlig tid, Grindheim? 

Av og til kan det være morsomt å karikere meningsmotstanderne sine. Attac er antiamerikanske 

religiøse irrasjonelle antiglobalister med urovekkende lite kunnskap om det vi demonstrerer mot, 

skriver Jan Erik Grindheim fra Civita og Europabevegelsen. Men i et avisinnlegg kommer du ikke langt 

med denne måten å argumentere på. 

Jeg har hatt hyggelige møter og gode diskusjoner med Civita flere ganger. En av tingene jeg liker med 

høyrefolk er at de er dannede. Hva med Grindheim? Han hadde kanskje bare dårlig tid da han skrev 

innlegget. Ofte er folk hyggeligere ansikt til ansikt enn bak tastaturet. 

Grindheim skal ikke slippe unna påstandene om lite hemmelighold, lobbyisme og domstolen for 

selskaper (Investor State Dispute Settlement, ISDS). Vi, aksjonistene, vet godt hva vi demonstrerer 

mot. Vi vet også godt hva vi demonstrerer for.  

Av Petter ST i Klassekampen 10. oktober 2015. Les resten her: 

http://www.attac.no/2015/10/10/hva-sier-de-lurvete-aktivistene-dine-grindheim/ 

 

Kunnskapsløst om Hellas 

Halldor Hustadnes rapport fra Hellas’ gjeldsforhandlinger med EU i Dagbladet den 29. april 

er kunnskapsløs og todimensjonal. Den arrogante bekymringen for nordmenns Hellas-ferie er 

oppsiktsvekkende. Men la oss heller snakke om forhandlingene. 

Hustadnes har ikke fått med seg hva Hellas’ posisjon overfor EU handler om. Grunnen til den greske 

finansminsteren Yanis Varoufakis’ upopularitet blant EUs finansministre er hans vilje til å 

utfordre innstrammingspolitikken både på et politisk og et økonomisk plan. For første gang siden 

finanskrisen får grekere og europeere se at innstrammingspolitikken ikke er en naturkatastrofe som 

ikke kan endres. Hellas har andre ideer om hvordan de skal vokse seg ut av økonomisk krise. 

Ekspansiv økonomisk politikk med offentlige investeringer er en viktig del av det. Istedenfor å bare 

kutte utgifter vil Hellas investere for å skape økte inntekter, noe som er uhørt i EU. Restrukturering 

av gjelden EU-landene har dyttet på Hellas etter finanskrisen er en annen. Hellas ble fortalt at billig 

kreditt fra tyske banker var god butikk. Uansvarlige politikere både i Hellas og i EU lukket øynene 

mens europeiske finansinstitusjoner ble reddet. Det er dette Hellas vil få slutt på nå. 

http://www.manifesttidsskrift.no/naiv-og-ukritisk-rapport-fra-bi/
http://www.attac.no/2015/10/10/hva-sier-de-lurvete-aktivistene-dine-grindheim/
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Økonomifaglig klarer de ikke å argumentere mot Varoufakis, som er blant verdens ledende 

økonomer. Derfor må de bare sette armene i kors og nekte å innrømme at innstrammingspolitikken 

har vært en total fiasko. 

Av Petter ST i Dagbladet, 7. mai 2015. Les resten her: 

http://www.attac.no/2015/05/07/kunnskapslost-om-hellas/ 

Politikk som krever hemmelighold 

Innlegg i forbindelse med lokalvalget: 

«Hemmelighold er fellesnevneren for samfunnsutviklingen både lokalt og internasjonalt. Målet er å 

gjennomføre politikk som ikke har støtte i befolkningen.» 

Les innlegget her: https://radikalportal.no/2015/09/17/politikken-som-trenger-hemmelighold/ 

 

En annen handelspolitikk er mulig 

Av Camilla Hansen, Handelsgruppa. Utdrag fra siste utgave av Utveier: 

Alternativer til nyliberal handelspolitikk er ikke bare mulig – det finnes. The Alternative Trade 

Mandate, utformet av over 50 europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner, foreslår en helt ny 

handelspolitikk for EU som setter mennesker og miljø foran profitt.   

(...) 

Nettopp demokrati og åpenhet er et underliggende prinsipp i det alternative handelsmandatet. For å 

kunne endre EUs handels- og investeringspolitikk, er det nødvendig å endre måten beslutningene tas 

på. EUs handelsforhandlinger foregår i hemmelighet og er dominert av EU-kommisjonens uvalgte 

teknokrater og de store selskapenes lobbyister som nyter privilegert tilgang og eksklusivt innsyn i 

prosessen. The Alternative Trade Mandate setter seg fore å endre denne praksisen og åpner med et 

konkret og detaljert forslag til en helt ny prosess for initiering, forhandling og fullføring av 

handelsforhandlinger, med formål om å sikre demokratisk kontroll over EUs handelspolitikk gjennom 

å styrke parlamentenes og sivilsamfunnets rolle. 

Et utgangspunkt for det alternative handelsmandatet er at land, lokalsamfunn og regioner skal gis 

politisk handlingsrom og frihet til å selv avgjøre sin handels- og investeringspolitikk. Dette inkluderer 

frihet til å bestemme egne reguleringer av produksjon, forbruk og distribusjon av varer og tjenester, 

og til å prioritere lokal og regional handel foran global. 

 

  

http://www.attac.no/2015/05/07/kunnskapslost-om-hellas/
https://radikalportal.no/2015/09/17/politikken-som-trenger-hemmelighold/
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Attac i media landsmøteperioden 

Dato Tittel Tema Avis Type 

4. mars Dette må du vite om 
TTIP og TISA 

TTIP TISA Frifagbevegelse Redaksjonell 

9. mars Vi mister ikke 
gangsynet 

TTIP VG Kronikk 

10. mars Et mulig økonomisk 
NATO 

TTIP Under dusken Kommentar 

13. mars EUs småbønder kan bli 
utradert 

EUs melkekvoter Bergens Tidene Omtale av 
internasjonal
t Attac-
nettverk 

13. mars Småbøndende i EU 
kan bli utradert 

EUs melkekvoter Stavanger 
Aftenblad 

Omtale av 
internasjonal
t Attac-
nettverk 

19. mars Fyrer av mot Frankfurt Blockupy Klassekampen Omtale av 
Attac som del 
av blockupy 

19. mars Regjeringa gir makta 
til byråkratar 

TISA Nationen Kommentar 

19. mars Brostein mot 
sentralbanken 

Blockupy Stavanger 
Aftenblad 

Omtale av 
Attac som del 
av blockupy 

20. mars Liv Signe Navarsete 
krever ekte TISA-
åpenhet fra Børge 
Brende 

TISA ABC Nyheter Kommentar 

21. mars Vil nekte selskap å 
reise tvistesak 

TISA Nationen Redaksjonell 

24. mars Klima, frihandel og EU-
krisa på agenda 

VSF Klassekampen Kommentar 

24. mars Aktivister trosser 
terror 

VSF Klassekampen Kommentar 

26. mars Arbeid, frihet og 
verdighet 

VSF Klassekampen Omtale av 
Attac Tunisia 

26. mars 70 000 aktivister fra 
hele verden støtter 
Tunis 

VSF Fagforbundet Redaksjonell 

27. mars Ny handelsavtale: 
Miljølover kan bli 
ulovlige 

TTIP Oikos Redaksjonell 

31. mars Ber om solidaritet TiSA Klassekampen Kommentar 

31. mars Ber Norge hoppe av TISA Klassekampen Redaksjonell 

1. april Aktivisme i 
terrorskygge 

VSF Ny tid Kommentar 

7. april Har ikke hørt om TISA TISA Journalen Redaksjonell 



Årsberetning Attac Norge 2015-2016 – side 45 
 

9. april TISA: Ukjent avtale 
med uklare 
konsekvenser 

TISA Journalen Kommentar 

14. april Kvifor protester mot 
TISA-avtalen 

TISA Sunnmørsposten Omtale 

15. april Størrelsen teller Skatt Ny tid Kronikk 

16. april Aksjonsdag mot TISA TISA Kristiansand Avis Omtale 

16. april Global aksjonsdag mot 
TISA, TTIP og CETA 

TTIP TISA CETA Fagforbundet Redaksjonell 

17. april Ny aksjonsdag mot 
TISA 

TISA Fædrelandsvennen Omtale 

17. april Global aksjon mot 
handelsavtaler 

TISA Parat Redaksjonell 

18. april Hvorfor utløser ikke 
avsløringene om TISA-
avtalen en 
regjeringskrise? 

TISA Dagbladet Kronikk 

18. april Protesterer mot 
globale handelsavtaler 
i hele landet 

TISA TTIP NTBtekst Kommentar 

18. april Sterk motstand mot 
globale handelsavtaler 
i flere byer 

TISA TIIP Avisen Agder Kommentar 

18. april Protesterer mot 
globale handelsavtaler 
i hele landet 

TISA TTIP Troms Folkeblad Kommentar 

18. april Protesterer mot 
globale handelsavtaler 
i hele landet 

TISA TTIP Nationen Kommentar 

18. april Protesterer mot 
globale handelsavtaler 
i hele landet 

TISA TTIP Framtid i Nord Kommentar 

18. april Sterk motstand mot 
globale handelsavtaler 
i flere byer 

TISA TTIP NTBtekst Kommentar 

18. april Sterk motstand mot 
globale handelsavtaler 
i flere byer 

TISA TTIP Framtid i Nord Kommentar 

18. april Sterk motstand mot 
globale handelsavtaler 
i flere byer 

TISA TTIP Nationen Kommentar 

18. april Sterk motstand mot 
globale handelsavtaler 
i flere byer 

TISA TTIP E24 Kommentar 

20. april Hvorfor så hemmelig? TISA TTIP Smaalenenes Avis Omtale 

21. april Kvitret TISA TTIP Dagbladet Redaksjonell 

22. april Protestmarkeringer på 
Løvebakken 

TISA TTIP Numedalsnett Redaksjonell 

27. april Fellesaksjonen 
demonstrerte utenfor 
Stortinget 

TISA TTIP FriFagbeavegelse.n
o 

Redaksjonell 
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28. april Handel over grensene 
– til kva pris som 
helst? 

TISA TTIP Trønder-Avisa Omtale 

2. mai Hemmelig TISA  Østlendingen Omtale 

7. mai Kunnskapsløst om 
Hellas 

Hellas Dagbladet Kronikk 

8. mai Lokale politikere skal 
avgjøre lokalt 

TISA TTIP Agderposten Omtale 

11. mai TISA TISA Glåmdalen Omtale 

11. mai Tillitsvalgte: LO er for 
stille om TISA 

TISA Magasinet Aktuell Redaksjonell 

19. mai Utdanning som global 
handelsvare 

TISA Agderposten Omtale 

21. mai #Superlokal TTIP iTromsø Omtale 

2. juni Mitt 
generasjonsprosjekt er 
å aldri, aldri bli som 
Gunnar Aakvaag 

Generasjonsprosjek
t 

Morgenbladet Omtale 

8. juni Markering for TISA-
åpenhet 

TISA EL & IT Forbundet Redaksjonell 

9. juni Åpner for 
finansliberalisering 

TISA Klassekampen Kommentar 

10. juni Naiv og ukritisk 
rapport fra BI 

Finanskrise Manifest Tidsskrift Kronikk 

14. juni Krever å se avtalens 
innhold 

TISA Klassekampen Kommentar 

15. juni SV og Sp nedstemt TISA Dagens Næringsliv Redaksjonell 

16. juni Piketty, Robin Hood og 
nyttige utopier 

Ulikhet Manifest Tidsskrift Omtale 

17. juni Ikke gå i gjeldsfella Hellas Ny Tid Kronikk 

17. juni Enkelt valg TTIP Dagens Næringsliv Kronikk 

19. juni I skyggen av 
Ironigenerasjonen 

Generasjonsprosjek
t 

Morgenbladet Omtale 

26. juni Radikale hellasvenner 
markerte sin 
solidaritet 

Hellas FriFagbevegelse.no Redaksjonell 

30. juni Tripras’ radikale valg Hellas Klassekampen Kronikk 

1. juli Når demokratiet blir 
radikalt 

Hellas Manifest Tidsskrift Kronikk 

2. juli - Går over stokk og 
stein 

TISA Dagens Næringsliv Kommentar 

4. juli Ja til demokrati, 
aksjonsdag mot 
udemokratiske 
handelsavtaler 

TISA TTIP Fædrelandsvennen Omtale 

17. juli Europa opp av EU-
asken 

Hellas Manifest Tidsskrift Kronikk 

30. juli Kan tvinge gjennom 
gruve 

ISDS Klassekampen Kommentar 

30. juli Det uskikkelege 
demokratiet 

BIT ISDS  Stavanger 
Aftenblad 

Omtale 
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8. august Regjeringen vil innføre 
udemokratiske 
investoravtaler 

BIT ISDS Fædrelandsvennen Omtale 

13. august Hvorfor, Monica 
Mæland? 

BIT ISDS Nationen Redaksjonell 

13. august Avtalen som kan koste 
Norge dyrt 

BIT ISDS Vårt Land Kommentar 
 

13. august Binder Norge i femten 
år 

BIT ISDS Klassekampen Kommentar 

13. august Mæland: Få vinner 
frem i rettssalen 

BIT ISDS Vårt Land Kommentar 

15. august Attac: Mye 
hemmelighold 

BIT ISDS Vårt Land Kommentar 

18. august Skattejakta Skatteparadisfri 
sone 

Sogn Avis Omtale 

19. august Svar til Gunnar 
Sembsmoen 
(Kongsberglista) 

Attac Laagendalsposten Omtale 

20. august KKP-saken, SV og 
ideologi 

Attac Laagendalsposten Omtale 

20. august Demonstrerte mot 
omstridd 
handelsavtale 

TISA Nationen Redaksjonell 

24. august TISA/TTIP og vårt 
lokaldemokrati 

TISA TTIP Avisa 
Nordhordaland 

Omtale 

25. august Alt klart for Grønn 
festival på Nesodden 

Attac Akershus 
Amtstidende 

Redaksjonell 
 

2. 
september 

Helt magisk stemning TISA TTIP Akershus 
Amtstidende 

Redaksjonell 
 

7. 
september 

Tenk global – handle 
lokalt 

TISA TTIP Akershus 
Amtstidende 

Omtale 
 

9. 
september 

Sier nei til Tisa TISA Klassekampen Kommentar 

11. 
september 

Høyre vil privatisere 
skolebygningene våre 

Privatisering Agderposten Omtale 

14. 
september 

Skriftlig spørsmål fra 
Liv Signe Navarsete 
(Sp) til 
utenriksministeren 

TISA Stortinget.no Omtale 

17. 
september 

Politikk som trenger 
hemmelighold 

TiSA, TTIP, ISDS Ny tid Kronikk  

22. 
september 

Klimavenner Lokale Klima Harstad Tidende Redaksjonell 

24. 
september 

Markering mot TISA 
10. oktober 

TISA Norsk 
Tjenestemannslag 

Redaksjonell 

25. 
september 

Støtte til TISA-
markering 

TISA EL & IT Forbundet Redaksjonell 

26. 
september 

Norge motarbeider 
både frihandel, 
demokratiet og sitt 

BIT ISDS Haugesunds Avis Omtale 
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eget arbeid i 
utviklingsland! 

26. 
september 

Vil ha deg med på en 
grønn omstilling 

Klima Harstad Tidende Redaksjonell 
 

28. 
september 

Det oppfordret 
foredragsholder 

Klima Harstad Tidende Redaksjonell 

30. 
september 

Norge motarbeider 
frihandel 

BIT ISDS Tysvær Bygdeblad Omtale 

5. oktober Aksjonsveke mot nye 
frihandelsavtaler 

TTIP TISA Nynorsk 
Pressekontor 

Redaksjonell 

6. oktober Tror du virkelig det? At 
du kan jobbe her nå 
når du er 
hjerneskadet? 

Arbeidsliv Nordlys Kommentar 

7. oktober Ungdomsorganisasjon
er reagerer på 
støttekutt 

Infostøtta Framtida Redaksjonell 

8. oktober Verdens skumleste 
forkortelse 

TTIP TISA Klassekampen Omtale 

9. oktober Forsvar folkestyret – 
Nei til TiSA 

TISA Klassekampen Redaksjonell 

9. oktober TISA: en trussel mot 
velferden 

TISA Norsk 
Tjenestemannslag 

Redaksjonell 
 

9. oktober Stor demonstrasjon i 
Oslo lørdag 

TISA Fagbladet Redaksjonell 

9. oktober Demokratiets to 
verdenes 

TISA Manifest Tidsskrift Kronikk 

10. oktober Rekordstor protest TISA Klassekampen Redaksjonell 

10. oktober Dårlig tid, Grindheim? TTIP TISA Klassekampen Hovedkronik
k 

10. oktober Permanent 
høyrepolitikk 

TISA Tønsbergs Blad Omtale 

11. oktober Verdens skumleste 
forkortelse 

TTIP TISA ISDS NRK Søndagsavisa Debatt 

12. oktober En trussel mot 
demokratiet 

TISA Fagbladet Redaksjonell 

12. oktober Udemokratisk prosess Internasjonale 
aksjonsuka 

Nationen Kommentar 

12. oktober Flere hundre i 
demonstrasjon mot 
TISA 

Internasjonale 
aksjonsuka 

Nationen Redaksjonell 

14. oktober Fagpolitisk samarbeid 
under lupen 

Fagbevegelse FriFagbevegelse.no Redaksjonell 

17. oktober TISA er demokratisk 
forankret 

TISA Klassekampen Omtale 

20. oktober Solidaritet i Hellas Hellas FriFagbevegelse.no Redaksjonell 

20. oktober Sylvi Listhaug: 
odelsjenta som bytta 
bort kua 

Landbruk Trollheimsporten Kronikk 

22. oktober Demokrati under press TTIP TISA Dagsavisen Redaksjonell 

24. oktober Business og pleasure Finans Dagens Næringsliv Redaksjonell 
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26. oktober Avklarende om TiSA TISA Bergens Tidende Omtale 

28. oktober Demokratiforståelse TISA Klassekampen Kronikk 

5. 
november 

Når klimahensyn truer 
profitt 

ISDS Le Monde 
diplomatique 

Redaksjonell 

28. 
november 

Marsjerte mot 
klimaendringer 

Klima Hålogaland avis Redaksjonell 

12. 
desember 

10.000 protesterte 
mot klimautkast i Paris 

Klima NTBtekst Redaksjonell 

12. 
desember 

10.000 protesterte 
mot klimautkast i Paris 

Klima Aftenposten Redaksjonell 

7. januar Forsinket finansbombe Finans Le Monde 
diplomatique 

Redaksjonell 

15. januar Et reformert Europa? Europa Adresseavisen Kronikk, 
omtalt 

16. januar Sterk advarsel mot 
TTIP (og TISA) 

TTIP (og TISA) Sogn Avis Omtale 

21. januar Advarer mot å tro på 
Brende og Hansens 
forsikringer 

TISA ABC Nyheter Lenket til 
nettsidene 

25. januar Inviterer til foredrag 
om globale forskjeller 

Global ulikhet Arendal Tidende Intervju 

29. januar LO kritiske  TTIP Klassekampen Omtales (i 
faktaboks) 

31. januar A/S Danmark Flyktningekrisa Klassekampen Innlegg 

23. februar Det hjelper ikke 
produsere mer 

TTIP Nationen Kommentar, 
Attac 
Tyskland 
nevnes 

Februar-
utgaven 

Vil påvirke norsk 
arbeidsliv 

TISA NITO-magasinet Intervju 

Feburar-
utgaven 

Tittel TTIP Kapital Intervju 

+ Dag Seierstad hadde 44 spalter i Klassekampen med signaturen «Rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem 

i Attacs fagråd». 
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Digitalt informasjonsarbeid 

Nettsiden (attac.no) 

Vår hovednettside attac.no har blitt langt mer brukt enn tidligere. Storparten av trafikken har gått til 

kampanjesidene for TTIP og TISA, og til underskriftskampanjen mot ISDS, men den generelle 

trafikken har også økt. Svært mye av trafikken kommer via Facebook. Vi hadde 47 nyhetssaker og 

kommentarer på nettsiden i landsmøteperioden. Sakene om TTIP og TISA får jevnt over mye mer 

oppmerksomhet enn våre andre saker.  

 Brukere Sidevisninger Besøk (Økter) 
Totalt 2015/16 93091 175868 112995 
Totalt 2014/15 30326 73834 38938 
Økning 207 % 138 % 190 % 
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Til landsmøtet lanserer vi nye nettsider knyttet til kampanjen om global ulikhet. De tidligere 

temanettsidene skatteparadis.attac.no og finansskatt.no blir nå en del av hovedsiden, og hele siden 

har fått en redaksjonell overhaling og oppdatert design. 
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Facebook 

På Facebook har Attac Norges profil økt fra 2600 til 4200 følgere i løpet av perioden. Facebook-
profilen brukes aktivt for å spre nyheter og informasjon, med jevnlige oppdateringer. I tillegg brukes 
den til å invitere til Attac-arrangement. Vi har også gjort forsøk med å utvide Facebook-ansvaret til 
AU. 

Attac ble nødt til å nedprioritere 

aktiviteten på Twitter-profilen etter 

nedskjæringer i sekretariatet i april-

desember. @AttacNorge har nå 1590 

følgere. Flere i AU og på kontoret har 

tilgang til kontoen.  

Attac Norge har kommet seg på 

Instagram under navnet attacnorge! I 

første omgang kunne man følge 

deltagerne på solidaritetsreisen. Fra 

desember 2015 har kontoen blitt styrt 

av Attac-lederen. Det er nå 308 

følgere av profilen og det er publisert 

46 bilder totalt.  

Attac gir også ut en nyhetsbrev på 
epost. På grunn av flere store 

prosjekter (Norad-prosjekt) har vi ikke lykkes å sende ut så mange nyhetsbrev vi ønsker i løpet av 

perioden. Vi har sendt ut 7, men vil øke dette antallet til 12 i den nye perioden. Nyhetsbrevet fikk 
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Følgere på Facebook 2015/2016

To eksempler på populære bilder 

med mye spredning på Facebook. 

Tegningen til høyre er fra Vidar 

Eriksens spalte i LO-aktuelt, og 

nådde 40 000 mennesker via 

Attacs Facebook-side. Det 

egenproduserte tannkrembilde 

nådde 16 000. 
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doblet antall abonnenter i perioden. Mange av de som skrev under på underskriftskampanjen mot 
ISDS meldte seg på nyhetsbrevet. 

NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID 

Nasjonalt samarbeid 

Petter holder appell på støttemarkeringen i hagen til den greske ambassaden i Oslo, hvor 

ambassadøren også deltok. Arrangør var LO i Oslo. 

Attac Norge er med i flere norske nettverks- og samarbeidsorganisasjoner: 

Norges Sosiale Forum 
Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år, og koordinerer i tillegg 

flere internasjonale samarbeid. Attac har vært representert i NSF av Nina Skranefjell. 

Tax Justice Network Norge 
Attac var med på å ta initiativ til Tax Justice Network Norge. Nettverket samler både akademikere, 

aktivister og organisasjoner som er opptatt av skatterettferdighet, hovedsakelig skatteparadis. 

Nettverket er en ressurs for Attacs eget arbeid med skatteparadis.  

Forum for utvikling og miljø (ForUM) 
Forum for Utvikling og Miljø er et samarbeidsorgan for alle organisasjonene som jobber med miljø- 

og utviklingsspørsmål i Norge. Organisasjonen fungerer som et kontaktpunkt mellom myndighetene 

og norsk sivilsamfunn. Attac har deltatt på møter med ForUM i løpet av året, spesielt der handel eller 

skatterettferdighet har vært aktuelt.  

RORG-samarbeidet 
RORG er en samarbeidsorganisasjon for alle organisasjoner som mottar støtte fra NORAD (altså fra 

utviklingsbudsjettet) til å drive informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål. Samarbeidet har vært 
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aktualisert i forbindelse med de foreslåtte kuttene i denne støtten. Attac har deltatt i arbeidet i RORG 

for å beholde støtten. RORG tilbyr i tillegg en del kurs gjennom Bistandstorget og faglige møter.  

Handelskampanjen 
Handelskampanjen er en samarbeidsorganisasjon for rettferdig handelspolitikk. Petter Slaatrem 

Titland har vært Attacs representant i organisasjonen. Handelskampanjen er en viktig arena for 

kunnskapsinnhenting og utvikling av ny handelspolitikk.  

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk 
SLUG (tidligere Slett U-landsgjelda) jobber for gjeldsslette til utviklingsland, og har spesielt jobbet 

aktivt med gribbefond-problematikken og Argentina. Attac kan bli bedre til å følge opp samarbeidet 

med SLUG. 

PWYP – Publish What You Pay 
PWYP jobber for land-for-land-rapportering i utvinningsindustrien. Attac støtter arbeidet, men deltar 

ikke aktivt.  

Fredsinitativet 
Fredsinitiativet er et samarbeidsorgan mot krig. Sjur Cappelen Papazian har tidligere deltatt på Attacs 

vegne. Initiativet har ikke vært særlig aktivt de siste årene.  

Robin Hood-skattalliansen 
Robin Hood-skattealliansen er en allianse for finansskatt. Alliansen har ikke vært aktiv det siste året, 

men har en nettside og Facebook-side. 

Alliansen Ny Landbrukspolitikk 
Alliansen jobber med alternativer i landbrukspolitikken. Attac har ikke deltatt aktivt i arbeidet i denne 

perioden. 

Fagbevegelse 
Som det kommer fram av årsberetningen, har Attac et godt samarbeid med fagbevegelsen. Attac har 

særlig kontakt med LO i Oslo og de lokale fagforeningene i Oslo. Vi får fast økonomisk støtte fra 

Fagforbundet, og har samarbeidet med dem om TISA. I tillegg har vi fått støtte fra en rekke forbund 

og foreninger til vårt arbeid med TTIP og TISA. Flere større forbund, som NTL, Industri og Energi og 

Fellesorganisasjonen har vedtatt uttalelser mot TTIP og TISA med hjelp fra Attac.  

Global 
Attac er medlem av nyhetssiden Global. Siden legger ut nyheter om globale spørsmål og bistand, 

blant annet våre nyhetssaker. Vi har også brukt global.no til stillingsannonser. 

Internasjonalt samarbeid 

Attac i Europa og globalt 

Attac samarbeider med de andre europeiske Attac-organisasjonene med to årlige møter, og med 

telefonmøter. Det globale Attac-nettverket møttes i forbindelse med Europeisk Sommeruniversitet.  

Internasjonalt utvalg følger opp dette arbeidet (se også under eget punkt om utvalget). 

Tax Justice Network 
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Attac er også tilsluttet det internasjonale Tax Justice Network.  

Verdens sosiale forum 

Attac er tilknyttet Verdens sosiale forum som har globale møter annethvert år. Verdens sosiale 

forum er en møteplass for sosiale bevegelser fra hele verden. Attac deltok med fire representanter 

på årets forum i Tunis. 

Se bildeshow fra Tunis her: 

http://www.attac.no/2015/03/31/verdens-sosiale-forum-2015-i-bilder/ 

 

Lise, Hanne, Petter og en (i etterkant) ukjent tunisier på åpningsmarsjen på Verden Sosiale Forum. 

Marsjen gikk til Bardo-museet en uke etter terrorangrepet. 

VALGTE ORGANER I ATTAC 
Attac Norges valgte organer består av styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Styret har 15 

medlemmer, der 7 sitter i arbeidsutvalget og 8 i resten av styret. I tillegg har det vært 6 

varamedlemmer til styret. Varamedlemmer blir alltid innkalt til styremøtene, der de har tale- og 

forslagsrett. Hvis styret ikke er fulltallig får varaene stemmerett. Kontrollkomiteen har ansvar for at 

styret følger vedtektene og landsmøtets vedtak. Valgkomiteen velges av landsmøtet og lager en 

innstilling til nytt styre i neste periode.  

Styret har hatt fire ordinære møter i perioden, og et ekstraordinært møte. Arbeidsutvalget har hatt 

faste møter annenhver uke med unntak i ferieperioder. 

http://www.attac.no/2015/03/31/verdens-sosiale-forum-2015-i-bilder/
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Arbeidsutvalget 

Petter Slaatrem Titland, leder 

Lise Rødland, 1. nestleder 

Hanne Iglebæk Christensen 2. nesteleder 

Hanna Karv 

Trygve Larsen Morset 

Roswitha Rosner 

Mads Opheim 

Marie Sørhaug 

Styret 

Elizabeth Nygaard (1. vara til AU) 

Nina Skranefjell (2. vara til AU)  

Ida Viksveen Larsen 

Thomas Nygreen  

Petter Håndlykken  

Remi Nilsen  

Elena Gimeno Sanz  

Torbjørn Monsen  

Atle Rostad  

Varamedlemmer til styret 

1. vara: Brage Lie Jor 

2. vara: Vegard Troøyen Foseide 

3. vara: Marit Lien Nilsen 

4. vara: Lars Gunnesdal 

5. vara: Tomas Andersen 

6.vara: Tomas Andersen (HMS-ansvarlig) 

Kontrollkomite: 

Marte Nilsen 

Gro Mostuen 

Frøydis Olaussen (vara, tok over for Gro Mostuen i januar) 

Valgkomite: 

Benedikte Pryneid Hansen (leder) 
Idar Helle 
Morten Edvarsen  
Brita Brekke (vara) 
Einar Braathen (vara) 
Markus Hansen (vara) 
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SEKRETARIATET 
Attac har hatt to ansatte i perioden, organisasjonssekretær ved Nadia Falch Bandak og 

kampanjesekretær Audun Myhra Bergwitz. I tillegg er leder frikjøpt. Organisasjonssekretær gikk fra 

100 til 80 prosent, kampanjesekretær gikk fra 80 til 60 prosent og leder gikk fra 100 til 60 prosent fra 

1. april. Idun Moe ble tilsatt som organisasjonssekretær etter Nadia 1. august.  

Organisasjonssekretær og frikjøpt leder gikk opp i 100 prosent stilling fra 1. januar 2016 til 1. mars 

2016. Kampanjesekretær gikk opp til 80 prosentstilling i samme periode. Dette for at sekretariatet 

hadde behov for å «jobbe inn» prosjekter fra 2015 som ikke var ferdigstilt sammen med stor 

arbeidsmengde i forkant av landsmøtet. 

Nestleder Lise Rødland var ansatt i 6 måneder i 50% av Attac med midler fra Arbeiderbevegelsens 

arkiv og bibliotek (Arbark) fra 14. september 2015 til 14. februar 2016. Arbark var prosjektleverandør 

og gav Lise Rødland oppgaven å arkivere digital for fysisk materiale for Attac Norge, Prosjektet var 

støttet av Kulturrådet. Arkivet er ikke tilgjengelig for offentligheten per dags dato. Ordningen av det 

digitale arkivet vil bli overført sekretariatet til bruk på kontoret etter hvert. Det er uvisst når. Lise ble 

frikjøpt til å gjøre politisk arbeid for Attac i en 50 % stilling fra 1. februar til 29. februar 2016. 

Sekretariatet er en del av kontorfellesskapet Solidaritetshuset, i Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på 

Tøyen i Oslo. 30. januar 2015 flyttet sekretariatet internt i kontorfellesskapet til et mindre kontor.  

I perioden har sekretariatet gått over til et nytt medlemssystem, Hypersys, levert av Unicornis AS. 

Systemet inneholder opplysninger om medlemmer og innbetalinger. Medlemssystemet kan videre 

brukes til å sende ut medlemskontingenter og annen informasjon. Det er et nyttig verktøy for 

organisasjonen. Det har tatt leverandør et halvt år lenger enn planlagt å levere medlemssystemet 

klart til bruk noe som har gjort at sekretariatet har blitt forsinket med annet arbeid.  
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Attac Norge 
Kolstadgata 1 

0652 Oslo 

 

www.attac.no 

attac@attac.no 

 

http://www.attac.no/
mailto:attac@attac.no

