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POLITISK OPPDATERING
Handelspolitikk
Vi fulgte TTIP til graven
November 2016 ble TTIP-avtalen erklært død av Tysklands statsminister Angela Merkel og USAs
president Barrack Obama.
«Jeg har alltid engasjert meg sterkt for å få sluttført en handelsavtale med USA. Vi har gjort mye
framgang i forhandlingene, men de vil ikke bli sluttført nå», sa Merkel i en felles pressekonferanse
med USAs president.
En rekke hendelser gjennom 2016 førte til TTIP-avtalens foreløpige død. Mens motstanden økte,
klarte ikke TTIP-tilhengerne å mobilisere nok støtte til avtalen.
I Norge var det fortsatt håp om at EU og USA skulle
fullføre avtalen. Mens regjeringen ventet på
konsekvensutredningen om TTIP de bestilte i 2015, var
det ingen konsekvensutredning om TISA-avtalen. Det
var få tilhengerne av handelsavtalene å se i debatten.
Den europeiske debatten spisset seg imidlertid til.
Obama ble møtt av demonstrasjoner da han besøkte
Hamburg tidlig på våren. I mai sa Frankrikes president
Francois Holland at de ville si «nei til TTIP, slik den nå
foreligger».

Fra Attacs Instagram-konto:
«SÅNN ser europeiske nyhetssendinger
ut!»

Samtidig kom det nye lekkasjer fra Greenpeace, som
avslørte at frys- og skralle-klausulene fra TISA-avtalen
også fantes i TTIP-avtalen. «Dette er nådestøtet», sa
Attac-leder Petter Slaatrem Titland til Dagbladet.
http://tiny.cc/TTIPleaks

Etter sommeren raknet TTIP-avtalen for alvor. Uroen
fra forhandlingene kom ut i offentligheten. Tysklands visestatsminister sa først at «forhandlingene
har, mener jeg, i praksis havarert – selv om ingen vil innrømme det». Få dager senere skrev
Frankrikes handelsminister på Twitter: «Frankrike krever å stanse TTIP-forhandlingene».
Uenighetene dreide seg om offentlige anskaffelser og matpolitikk. Måneder med uvisse fulgte, hvor
Attac konkluderte med at avtalen er «som en zombie», den fortsetter å gå selv om den er død. I
november konkluderte USAs og Tysklands statsoverhoder, før Merkel la til: «Jeg er sikker på at vi en
dag vil komme tilbake til dette»
I Norge fortsatte regjeringen å argumentere for TTIP-avtalen, selv etter den var erklært strandet.
Konsekvensutrednignen fra NUPI mente at hver innbygger i Norge ville tjene 2236 kroner på en norsk
tilslutning til TTIP-avtalen. Prisen å betale var 90 000 arbeidsplasser innen landbruket. Ingen analyse
av omfordelingen var bare en av mange svakheter med utredningen:
http://attac.no/2016/11/02/selge-demokratiet-2236-kroner/
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TISA: Problemene vokser inn i 2017
Målet var å få avtalen ferdig i løpet av 2016. Sammenlignet med TTIP-avtalen har det alltid vært
mindre informasjon og debatt om TISA-avtalen. Sommeren 2016 startet en ny fase i forhandlingene,
hvor landene skulle begynne å gi fra seg politisk beskyttelse som de foreløpig hadde krevd i
forhandlingene. Da landene trappet opp forhandlingene og tiden ble knapp, dukket flere og flere
problemer opp.
I september kom nye lekkasjer som viste at partene stod langt fra hverandre. I oktober nådde
konflikten om personvern i TISA-avtalen offentligheten.
«Personvernlovgivningen varierer stort mellom TISA-landene. USA er ikke kjent som et
foregangsland. Dersom Norge går med på dette, godtar regjeringen at svært mye persondata blir
flyttet ut av landet og havner i land som har svært dårlige personvernregler», skrev Attac på
nettsidene i oktober.
Allerede i oktober kom nye lekkasjer. Her kom det fram at EU var svært kravstore i forhandlingene,
og krevde å «fjerne», «eliminere» og «redusere» politisk handlingsrom innenfor et bredt spekter av
tjenester som kloakk og sanitæranlegg, naturvern, gruvedrift, byplanlegging, TV og radio, forsikring
og postvesen. EUs bånd til de store selskapene ble tydeligere enn før.
Camilla Hansen skriver om lekkasjene og båndene til storselskapene her:
http://attac.no/2016/10/28/tisa-avtale-store-selskapene/
Lekkasjene viste også at Norge er svært offensive i forhandlingene. Sammen med EU, Australia og
Island jobber regjeringen for å innlemme energitjenester i avtalen. Energitjenester har aldri vært
innlemmet i en handelsavtale før, fordi land ønsker full politisk styring over oljesektoren.
TISA-landene klarte ikke å bli enige om avtalen i 2016 som planlagt. Signeringsseremonien og
ministermøtet som skulle være i desember ble avlyst. Debatten om personvern fortsatte. I desember
kom flere lekkasjer som viste stor avstand mellom EU og USA på dette punktet. Også innad i EU sliter
man med å finne en felles posisjon. Striden om personvern kan velte hele TISA-avtalen.
Les mer her:
http://attac.no/2016/12/05/dag-regjeringen-signere-tisa-avtalen-forhandlingene-mott-veggen/

USA trakk seg fra TPP
Handelsavtaler ble en av hovesakene i den amerikanske presidentvalgkampen. Debatten mellom
Bernie Saunders og Hillary Clinton førte til lovnader fra demokratene om at TPP-avtalen mellom USA
og stillehavslandene skulle skrotes. Donald Trump markerte seg også mot TPP-avtalen. Første uka
som president beordret Trump USA ut av TPP-avtalen.
Attac er glade dersom TPP-avtalen blir skrotet. «Isolert sett er vi fornøyd med at disse avtalene ikke
blir til slik de så ut», sa nestleder Joakim Møllersen til Dagens Perspektiv.
http://www.dagensperspektiv.no/samfunnsstyring/2017/attac-fornoyd
Hva som skjer med de andre TPP-landene er fortsatt usikkert. En fullverdig seier blir det først når TPP
i sin helhet blir gravlagt, sa Attac-lederen til ABC Nyheter:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/01/24/195272736/attac-tor-ikke-fryde-seg-over-trumpsstopp-tpp
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Australia har varslet at de vil invitere Kina til å ta USAs plass i avtalen. Det vil antageligvis medføre
nye forhandlingrunder i 2017.

EU stemte for CETA
CETA-avtalen ble vedtatt 15. februar med 408 mot 254 stemmer i EU-parlamentet. Aldri før har EU
vært så delt når de skal stemme over en handelsavtale.
Avstemmingen kom i land etter en høst med mye protester og ekstra forhandlingsrunder. I oktober
sa Vallionias regionale leder nei til CETA. Etter noen runder på bakrommet godtok den belgiske
regionen avtalen, slik at den kunne gå videre til EU-parlamentet.
I 2017 starter den lange prosessen med å godkjenne CETA-avtalen i hvert medlemsland. For å
forsikre seg mot eventuelle hindringer, har EU og Canada bestemt at store deler av avtalen trer i kraft
før hvert enkeltland har signert avtalen.
Det europieske Attac-nettverket kom med en felles uttalelse om CETA-avstemmingen:
http://attac.no/2017/02/15/avstemming-eu-parlamentet-na-selskapenes-menneskerettigheter/

Regjeringen stille om ny investordomstol
En av de store sakene for Attac i 2015 var spørsmålet om en ny domstol for selskaper i Norge,
gjennom en såkalt bilateral handelsavtale. Regjeringen fikk så mye kritikk at de kastet forslaget i en
skuff. Handelskampanjen har prøvd å finne ut hva som skjer med regjeringens forslag, uten å få svar.
Forslaget kan når som helst komme opp av skuffen, mener Attac:
http://attac.no/2016/03/18/investordomstolen-kommer/
I Stortingsmeldingen «Globalisering og handel» fra 2015 skriver regjeringen at de ønsker å forhandle
nye bilaterale handelsavtaler med India, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Fillipinene, Thailand, Tyrkia,
Canada, Russland, Hviterussland, Kasakhstan og Kina. Særlig forhandlinger med Kina har blitt luftet i
mediene på nyåret 2017.

Én-prosenten på besøk i Oslo
Børge Brende samlet et utvalgt knippe WTO-land i Oslo for å få varme opp enkeltland i WTOforhandlingene. Attac og en rekke andre organisasjoner og partier mente «mini-ministermøte» til
Brende trosset de 140 landene som ikke fikk da del i de «uformelle samtalene» i Oslo.
«Vi frykter at Brende skal få arbeidsro til å gjøre det han har planlagt, som er å presse utviklingsland
til å gå med på avtaler de tidligere har vært mot. Derfor demonstrerer vi», sa Petter Slaatrem Titland
til Klassekampen.
https://radikalportal.no/2016/10/21/handelselitene-samles-bak-lukkede-lukkede-dorer-i-osloenprosentens-onsker-prioriteres/
«Når énprosenten møtes så vet vi at det ikke er våre interesser, de 99 prosentene, de har i tankene»,
sa nesteleder Joakim Møllersen i en appell utenfor NHO-konferansen som fant sted før WTO-møtet.
Se «aksjoner og arrangementer», s. 18.
Det var stor usikkerhet knyttet til hvorvidt TISA-avtalen var tema denne helgen. Rapporter fra Inside
US Trade senere bekreftet mistanken at flere ministre møttes på siden av WTO-møtet for å diskutere
TISA-avtalen.
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Skatterettferdighet
Skatterettferdighet ble en av de viktigste sakene i det nasjonale og internasjonale nyhetsbildet i
2016. Det måtte 11 millioner dokumenter fra ett advokatselskap i Panama til for at kampen mot
skatteparadis var noe «alle» måtte ta stilling til. 4. april ble Panama Papers tidenes største
dokumentlekkasje.
Kilden til lekkasjen skriver:
«Inntektsulikhet er et av problemene som definerer den tiden vi lever i.
Det påvirker oss alle, verden over. Debatten om den brå utviklingen har
rast i årevis. Hverken politikere, akademikere eller aktivister har klart å
bremse de økende forskjellene, til tross for utallige taler, statistiske
analyser, noen magre protester og en og annen dokumentar. Spørsmålet er fremdeles:
Hvorfor?»
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Derfor-avslorte-jeg-Mossack-Fonseca--Denanonyme-kilden-bak-Panama-Papers-59721b.html
Stiftelsen International Consortium of Investigative Journalistst (ICIJ) forvaltet lekkasjen, og
Aftenposten var den norske samarbeidspartneren.
«Denne avsløringen viser bare toppen av isfjellet», sa Sigrid Klæboe Jacobsen, leder i Tax Justice
Network i Norge dagen da avsløringene kom.
«Det er ikke snakk om noen få dårlige epler i kurven», sa Attac-lederen til Dagsavisen 6. april i et
dobbeltsideoppslag om global ulikhet.
Slik oppsummerte Tax Justice Network skandalen:




Tiltakene mot skatteparadis har vært alt for puslete
Systemet svikter i mange ledd. Bare en gransking og helhetlig plan fra Stortinget kan ta opp
kampen mot advokatselskapene, bankene og skatteparadisene
Avsløringene viser at skjult eierskap ofte er helt lovlig

Åpne eierskapsregistre, bedre land-for-land-rapportering og opprustning av Finanstilsynet for å
hindre at norske banker er mellommenn, var noen av kravene som ble stilt.
«Det nytter ikke å ta i disse folka med silkehansker. Lover og regler er det eneste de forstår», sa Attac
til Klassekampen 7. april, hvor en bedre land-for-land-rapportering ble løftet fram.
Avsløringene viste at DnB har en sentral rolle når nordmenn skal gjemme penger i skatteparadis.
Etter mye mediepress sendte Næringsminister Monica Mæland et brev med en rekke spørsmål til
DnB-sjef Rune Bjerke. Etter noen uker med blest ble Bjerke sittende og DnB fikk ingen formelle
reaksjoner mot seg for å tilrettelegge for skatteunngåelse.
«Avsløringen» av DnB kom ni år etter at Attac varslet om skatteparadis-tilknytningen til den norske
storbanken. Les mer her: http://attac.no/2016/04/05/sa-lite-mulig-a-gjore-pa-ni-ar/
To uker etter Panama Papers-skandalen skulle Stortinget ha sin årlige gjennomgang av oljefondet.
Det førte til antageligvis det største presset for gjennomsiktighet og skatterettferdighet som har vært
mot oljefondet.
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Den politiske viljen til å ta grep mot skatteparadis var tydeligere enn noen gang. Særlig KrF,
Senterpartiet, Venstre og SV var på hugget da Finanskomiteen skulle instruere hva regjeringen skulle
gjøre med Oljefondet. De ville at regjeringen skulle lage en plan for hvordan investeringer i
skatteparadis skulle trappes ned. Partiene understrekte at finansielt hemmelighold er en helt sentral
driver i utviklingen av økonomisk og sosial ulikhet globalt.
Mer om oljefondet, se «Attacs arbeid» s. 13 og «aksjoner og demonstrasjoner» s. 17.

Åpenhetslover
Åpenhetsloven land-for-land-rapportering ble innført i Norge 1. januar 2014, og er en av Attacs
største politiske seire. Loven krever rapportering av selskapenes økonomi. Dessverre var loven for
svak da den kom i 2014, og et samlet norsk sivilsamfunn jobber for å forbedre rapporteringskravene.
Sommeren 2015 bestemte et samlet Storting seg for å tette hullene i åpenhetsloven. I vinter sendte
Finansdepartementet en forskrift på høring som skulle oppdatere loven. Finansdepartementet
utvider hvilke selskaper åpenhetsloven skal gjelde for, men rapportering fra skatteparadis er fortsatt
utelatt. «Støttefunksjoner i tredjeland» er ikke med.
Vi har altså en finansminister som ikke følger krav fra Stortinget. Regjeringen fikk smekk fra Kontrollog konstitusjonskomiteen fordi de brukte så lang tid på å følge Stortingets beskjed. Når responsen
kom følger forslaget fortsatt ikke kravet fra Stortinget.
Mer om Attacs arbeid for en bedre land-for-land-rapportering, s. 14.
Et annet verktøy for å avsløre skattefusk er krav om å vite hvem som er den egentlige eieren av et
selskap. Denne loven skal hindre at et selskap skal være eid av et skallselskap som ingen vet noe om,
og som ikke betaler skatt. Dette initiativet lider samme skjebne som åpenhetsloven land-for-landrapportering. Her er det Nærings- og fiskeridepartementet som bruker lang tid. Flertallet på
Stortinget ba om et eierskapsregister våren 2015. Et år senere kom det et forslag på høring, som
avgrenset offentlighetens innsyn i registrene. Kritikken kom fra alle som hadde greie på dette. Nå har
det snart gått et år siden forslaget ble lagt fram, og vi har ikke hørt noe mer. Her er det mer å ta tak i
i 2017!

Forvirring og forbedring av finansskatt
Regjeringen har gjort flere forsøk på å innføre det de kaller «finansskatt» i Norge. Senest i mai i år
kom forslaget som ligner mer på en moms på finansielle tjenester enn en skatt på
finanstransaksjoner, som Attac jobber for.
Da statsbudsjettet kom 6. oktober viste regjeringen imidlertid nye takter. De foreslo en såkalt
finansaktivitetsskatt, som betyr at finansbransjen får høyere arbeidsgiveravgift og høyere
selskapsskatt enn andre bransjer.
Forutsetningen her er at selskapsskatten er et godt virkemiddel til å styre størrelsen investeringer i
en bransje. På samme måte som man senker skatten og antar at investeringene øker, ville
regjeringen nå øke skatten for å begrense størrelsen på finansbransjen.
Attac er ikke enig i at det er en sammenheng mellom skattenivå og investeringer. Likevel er det
positivt å se at regjeringen ønsker en overordnet politisk styring av størrelsen på finansindustrien:
http://attac.no/2016/10/06/regjeringen-forslag-finansskatt/
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I desember ble aktivitetsskatten for finansindustrien vedtatt etter mye diskusjon blant partiene både
til høyre og i sentrum: http://www.dagsavisen.no/innenriks/finansskatten-vedtatt-1.901139

Europapolitikk
2016 var et år hvor EUs fremtid ble debattert som aldri før. Unionens håndtering av gjeldtyngede
medlemsstater, flyktningkrisen og returavtalen med Tyrkia, britenes vedtak om å forlate unionen,
euroskeptiske bevegelser, økt oppslutning høyrepopulistiske partier og grupperinger, skroting av TTIP
frihandel- og investeringsavtalen med USA og godkjenningen av CETA-avtalen mellom EU og Canada
har vært blant utfordringene unionen har hatt å stri med.
At flertallet av britene stemte for Brexit i folkeavstemningen kom som en overraskelse på de fleste.
Attac Norges britiske søsterorganisasjon Global Justice Now, ved leder Nick Dearden, var en tydelig
stemme for remain-siden. Hovedargumentet for leave-siden var motstand mot arbeidsinnvandring
fra Øst-Europa. I dag preges diskusjonen om Brexit av hvorvidt bruddet med EU skal være hardt eller
mykt. Det er klart at Storbritannia ikke ønsker å bli værende i EUs indre marked som gir fri flyt av
personer og dermed arbeidsinnvandrere fra øst.
Signalene fra Theresa May tyder på at Storbritannia ser til engelsktalende stater som USA og
samveldet for aktuelle handelspartnere. For Attac blir det særlig interessant å følge konsekvensene
av Brexit for City of Londons status som skatteparadis. Vi kan anta at løsrivelsen fra EU vil gi
skatteparadiset enda bedre kår.
Brexit kan gjøre desintegrasjon heller enn integrasjon til EUs nye fortelling, og land som Nederland og
Frankrike kan potensielt ende opp med egne folkeavstemninger om medlemskap i EU igangsatt av
høyrepopulistene Gert Wilders og Marine le Pen.
EU blir sett på som en del av problemet, snarere som en del av løsningen for flere av utfordringene.
Den stadig synkende oppslutningen i valg til EU-parlamentet, hvor 2014 markerte rekordlav
oppslutning, er et tydelig tegn på velgernes opplevelse av mangelfull innflytelse over
kompromissbeslutningene i EU-parlamentet og utgjør et legitimitetsproblem for de demokratiske
institusjonene. Høyrepopulistene presenterer nasjonale proteksjonistiske løsninger på velgernes
manglende påvirkningsmuligheter over politikken.
Eurokrisen viste tydelig problemene med en fellesvaluta i en økonomisk monetær union og har ført
til euroskeptiske bevegelser og initiativ. Krisepolitikken har ikke fungert; tvert imot har gjelden og
arbeidsløsheten i Hellas har vokst, ikke sunket, siden tiltakene ble innført. Særlig den greske
ungdomsarbeidsløsheten har skutt i været, de livsnødvendige pensjonene har blitt halvert og syke
har vært avhengige av frivillige helsetiltak for å få hjelp. Rundt 60 prosent av gjelden skylder Hellas
eurolandenes fond, IMF har krav på 10 prosent lånene, Den europeiske sentralbanken ca. 6 prosent
og resten til banker og andre fordringshavere. Bare 10 prosent av de tildelte lånene har tilfalt den
greske staten, resten av lånene har gått til å betale gamle lån. Lånene blir gitt med krav om
velferdskutt og privatisering.
EUs manglende håndtering av flyktningkrisen har også vært sterkt kritisert. I begynnelsen av mars
2017 har under 10% av flyktningene som ble vedtatt relokalisert i 2015 fått tilbud om nytt bosted.
Flyktningene er strandet i overfylte leire under elendige forhold i Hellas og Italia. Østerrike, Ungarn
og Polen nekter å delta i relokaliseringen, det samme gjelder Storbritannia som ikke er med i
Schengen-samarbeidet. Tallet på ankomne har sunket drastisk fra 10 000 daglig i oktober 2015 til 43
personer i mars 2017.
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ATTACS ARBEID I LANDSMØTEPERIODEN 2015-2016
Handelspolitikk
Løsninger og gode ideer
På Globaliseringskonferansen lanserte Attac «Folkets
handelsavtale». På nettsiden folketshandelsavtale.no
skal du svare på 10 spørsmål om veivalg i handelspolitikken, og gi kommentarer på hva du mener bør
være med i en rettferdig handelsavtale. Spørsmålene
handler om åpenhet, mat, tjenester, finans, menneskerettigheter, næringspolitikk og miljø.
I Attac har vi også startet diskusjonen om hva som skal
utfylle gode handelsavtaler. Her har vi begynt å følge
med på arbeidet for et nytt FN-traktat for menneskerettigheter.
Styret i Attac publiserte et notat om internasjonalt
samarbeid, demokrati og menneskerettigheter.
«Et bindende FN-traktat kan bidra til å justere ubalansen og styringsgapet som undergraver
beskyttelsen av menneskerettigheter, og sikre både ansvarliggjøring og erstatning når
menneskeretttighetsbrudd blir påvist».
Første utkast av notatet ble presentert for Arbeiderpartiet og Krf på Stortinget. KrF tok innspillet med
i sin alternative utviklingsmelding som ble lansert høsten 2016. Les mer her:
http://attac.no/handelsrettferdighet/attac-internasjonalt-samarbeid/
«Det går an å lage gode internasjonale avtaler. Men da må dere snakke med oss i bevegelsen mot
TTIP og TISA», skrev Attac-leder Petter S. Titland i en kronikk i Dagens Næringsliv i desember.
Spørsmålene om globaliseringens tid var over begynte å prege avisene. Her mener Attac at at valget
står mellom ny rettferdig handelspolitikk eller nasjonalistisk kaos fra høyrepopulistene:
http://attac.no/2016/12/01/rettferdig-handelspolitikk-kaos-ytre-hoyre/
5 på gata: Petter ST
spurte folk hva de tenkte
om handelsavtaler. Når
sakene ble mer konkrete
hadde folk mange innspill
og ønsker for en annen
verden.
Se video!
http://attac.no/2016/11/
25/folkets-elitenshandelsavtale-avtale/
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Mer internasjonalt samarbeid om TISA-avtalen
I september ga Attacs britiske søsterorganisasjon Global Justice Now ut et aktivisthefte om TISAavtalen i samarbeid med Attac Norge. Her ble energi- og miljøspørsmålet trukket fram. Det førte til
kronikk og debatt med NHO i Dagbladet om olje-Norges utenlandsagenda i TISA-avtalen og oppslag i
Nationen. Gjennom alliansearbeidet i Handelskampanjen fulgte Attac opp energispørsmålet. Victor
Menotti skrev et notat om Norges pådriverrolle i TISA-forhandlingene. Menotti har erfaring med
striden om energidemokrati tilbake til GATS-avtalen i WTO på starten av 2000-tallet.

Takket være Handelskampanjen dro Petter ST til Geneve i september for å knytte tettere kontakt
med det internasjonale TISA-nettverket i Our World Is Not For Sale. Fagforbundet var også med, og
en forsamling av fagforeninger og
organisasjoner fra 12 land var representert.
Flere av spesialistene bak Wikileaks’ analyser
av TISA-avtalen holdt kurset. Både teknisk
trening i handelsspråket og konkret
kampanjeutvikling var på dagsorden. En ny
internasjonal nettside om TISA-avtalen er rett
rundt hjørnet.

Politisk påvirkningsarbeid
TISA-alliansen hadde møter med forhandlere
fra USA, Australia, EU, Sverige og Norge i
Geneve. Her ble det for første gang lagt press
på Norges oljeagenda i TISA. Via det europeiske
forbrukkerrådet la gruppen sterkt press på
spørsmålet rundt personvern i avtalen, hvor vi
fikk avdekket stor avstand mellom EU og USA i
forhandlingene.

Fra Attac på Instagram. «Finans og TISA ble til
prat om skatteparadis, oljefondet, Amazon,
Facebook, atomvåpenforbud og hels+boliglån»

I Norge har Attac vært med på flere
informasjonsmøter hos Utenriksdepartementet
om TISA-avtalen, hvor man kan stille spørsmål til statsekretæren.

Senere på høsten kom Victor Menotti til Norge for å møte norske politikere og snakke om TISAavtalen og energidemokrati. Han møtte KrF, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet på Stortinget.
Fellesforbundet og Industri Energi ble fikk også besøk. Det ble holdt aktivistmøter i Oslo og
Stavanger. Dette førte til en utveksling på Stortinget mellom Liv Signe Navarsete (Sp) og
Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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helseminister Bent Høie (H) på Stortinget. Utenriksminister Børge Brende var på Verdens
Økonomiske Forum i Davos og stilte ikke i Stortinget for å svare på spørsmål om status for TISA og
energidelen av avtalen.

Flere TISA-frie kommuner
I Handelskampanjen fortsetter arbeidet for at norske kommuner og regioner skal erklære at de ikke
ønsker TISA-avtalen, og at avtalen ikke skal gå ut over deres evne til å yte kommunale tjenester. 35
norske kommuner, Regionrådet for Fjellregionen og Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak
om at de ikke ønsker TISA og
begrensningene avtalen vil medføre for det
lokale demokratiet.
Attac har vært med å starte kampanjen.
Fagforbundet; Nei til EU og For
Velferdsstaten har gjort det meste av
arbeidet for å skape bevegelse i
kommunene.
Politikere har også tatt initiativ selv.
Arbeiderpartiet, SV, Sp og De grønne har
vært mest aktive.
Slik blir du en TISA-fri kommune: http://www.tisafri-kommune.no/veiledning/

Handelsavtalene
styrer samfunnet.
Illustrasjon fra
Folkets
andelsavtale.no
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Skatterettferdighet
Politisk påvirkningsarbeid
Finanskomiteen på Stortinget hadde sin årlige gjennomgang av oljefondet bare to uker etter at
Panama Papers-skandalen brøt ut. Uflaks vil noen si, flaks for oss!
Det umiddelbare svaret på skandalen skulle derfor komme når Stortinget hadde sin årlige diskusjon
om oljefondet. Attac hadde to minimumskrav: at skatt blir en del av de etiske retningslinjene, og at
oljefondet trekker eiendomsselskapet sitt ut av skatteparadiset Luxembourg. Gjennom alliansen
Forum for utvikling og miljø ba vi om et nytt «forventningsdokument» om skatt. Dette er den lavest
hengende frukten. Her skal Oljefondet lage et dokument som beskriver hva slags forventninger de
har til de selskapene oljefondet investerer i.
En uavhengig gjennomgang bestilt av Forum rett før gjennomgangen i Stortinget viser at Oljefondet
sannsynligvis har opp til 20 prosent av verdiene sine knyttet til skatteparadis. Enten direkte i fond og
selskaper som er registert i skatteparadis (7-10%) eller gjennom eierskap i selskaper som aktivt
bruker og legger til rette for skatteparadis (10%).
Høringsinnspillet fra Attac ble levert (http://attac.no/2016/04/21/oljefondet-ut-av-luxembourg/)
samtidig med godt press i media (se side 30), demonstrasjon foran Stortinget (se side 17) og møte
med politikere i samarbeid med Forum-nettverket.
I slutten av mai kom svaret fra Finanskomiteen. Her annonserte de at forventningene til selskapene
skal trappes opp med et eget dokument som fondsforvalterne skal bruke som verktøy.
Finanskomiteen beskrev godt problemet med skatteparadis i sitt svar, men de konkrete tiltake
uteble. Attac kalte svaret fra Finanskomiteen for «Forsiktige formuleringer og sterke signaler».
Noen partier markerte seg svært positivt i Finanskomiteen. Dessverre fikk ikke merknadene deres
støtte fra de store partiene. Dermed ble gode forslag fra KrF, Venstre, Senterpartiet og særlig SV
nedstemt.
Vil vi at oljeinntektene skal gjøre noe mer enn å bare tjene mest mulig penger? Da må mandatet
endres. Finanskomiteens svar viste også at en fornying av mandatet til oljefondet er på overtid.
Les Attacs oppsummeringer her:
http://attac.no/2016/05/31/forsiktige-formulinger-sterke-signaler-oljefondet-pa-vei-skatteparadis/
http://attac.no/2016/05/31/oljefondet-baerekraftig-utvikling-mandatet-ma-endres/
http://attac.no/2016/05/31/forventninger-eller-krav/
Terje Tvedt Solberg (Ap)
var vårt hovedmål når
skatteparadis skulle ut
av oljefondet. Sjokolade
og kake var en viktig del
av strategien. Her med
SLUGs Thea Sofie Rusten
og Changemakers Tuve
Widskjold.

Changemaker og SLUG klarte å få Oljefondet til å skjerpe sine retningslinjer når de låner ut
penger
til andre
myndigheter.
Vi gratulerer!!!
Årsmelding
Attac Norge
2016-2017
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Attac ble invitert til å bidra når «forventningsdokumentet» om skatt skulle skrives av Norges Bank,
som forvalter Oljefondet. Gjennom Forum-alliansen møtte vi Norges Bank til intern diskusjon om et
utkast, før vi ga tilbakemeldinger skriftlig. Prosessen er ventet å avslutte i vår. Kravene i utkastet var
svært generelle, og vi håper på å påvirke Norges Bank slik at de stiller tydelige og målbare krav til
selskaper de investerer oljepenger i.

Land-for-land-rapportering
I 2015 instruerte Stortinget regjeringen om å forbedre åpenhetsloven land-for-land-rapportering.
Over et år senere kom svaret fra regjeringen, som la et oppdatert lovverk ut på høring.
Oppdateringen fulgte ikke Stortingets krav om å inkludere skatteparadis i rapporteringen (se side 9).
Selskaper kan dermed fortsette å skjule sin virksomhet i skatteparadis.
I slutten av november inviterte Finansdepartementet til en høringsrunde på forslaget. Alle
høringsinnspill bortsett fra NHOs understreket at åpenheten om skatteparadis ikke ble bedre. To
dager før julaften publiserte Finansdepartementet sin konklusjon. Selskaper må fortsatt ikke
rapportere på datterselskaper i skatteparadis, selv om et enstemmig Storting krevde dette.
Attac følger opp saken i 2017.

Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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Europa
Mer kontakt med grasrotsbevegelsen
Attac har brukt året til å forbedre kontakten med grasrotsbevegelsen i Hellas. Harald Øhrn har besøk
ulike grupper i «Solidaritet for Alle» to ganger for egen regning, sammen med Emanuel Totland
Frogner fra Integritet Film.
Temaet er gjensidig hjelp og solidaritet mellom grekere og mellom grekere og flyktninger i Hellas i
kjølevannet av innstrammingspolitikken i landet.
Solidaritetsbevegelsene i Hellas er en sosial og politisk bevegelse med utgangspunkt i marginaliserte
menneskers egne initiativ for å overleve. I et Europa i sosial og økonomisk krise skaffer fattige,
arbeidsløse og flyktninger gjennom arbeidet i solidaritetsbevegelsene i Hellas hverandre mat og
medisiner og gir hverandre verdighet og håp for framtiden.
Solidaritet med Hellas
Som en forlengelse av kontakten med grekerne, har Attac blitt med på aksjonen «Solidaritet med
Hellas» som er satt i gang av LO i Oslo. Sammen med LO og Manifest holder Attac i samarbeidet.
Til Fri Fagbeveglse sa Attac-leder Petter ST:
«(…) solidaritetsbevegelsen ønsker at folk skal involvere seg. De som som får behandling ender ofte
opp med å bli frivillige selv. På denne måten blir ikke folk kun passive mottakere, men de bidrar med
noe som gir mening. Titland mener grasrot-initiativene forsterker fellesskapet og får flere ut av
isolasjonen som en krise med skyhøy arbeidsledighet kan skape. Helseklinikkene er bare ett
eksempel på mange grasrot-tiltak»

Foto fra saken. Vi fikk også et oppslag i Klassekampen. Les mer her:
http://frifagbevegelse.no/loaktuelt/lo-attac-og-manifest-stotter-grasrotdrevne-klinikker-i-hellas6.158.436182.0097b593f4
Attac har en pågående diskusjon om Brexit, og en europeisk utgang av euroen og/eller EU («Lexit,
Left Exit) og veien videre for Europeisk samarbeid. Organisasjonen har ikke landet på en felles
posisjon. På en workshop i september vedtok Arbeidsutvalget følgende:



Motstanden mot EU i Europa må ses i sammenheng med den usosiale politikken EU
fører.

Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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Regelverket bak eurosamarbeidet er grunnlagt på udemokratiske og usosiale
premisser
Det må utvikles alternativer til euroen som gir landene demokratisk kontroll over den
økonomiske og sosiale politikken. Nasjonalstaten må ha friheten til å bestemme over
sin egen valuta- og pengepolitikk.

Dette var også tema for debatten Attac arrangerte på Globaliseringskonferansen sammen
med Manifest (se s. 18).

SolidaritetmedHellas.no

Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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ARRANGEMENTER OG AKSJONER
Skatteparadis
En uke etter Panama Papers-skandalen var tiden inne for vise oss fram i
gatene. Eller, som initiativtaker og tidligere Attac-leder Benedikte
Pryneid Hansen sa til Dagsavisen: "Det er på tide å bråke". Takket være
Rødt som gjorde mye av det praktiske arbeidet, møtte omlag 500
mennesker opp. 43 organisasjoner var tilsluttet. Attac-leder Petter
holdt en av tre appeller, mens seks av partiene kommenterte kravene våre.
"Vi samles bak kravet om at
oljefondet må ut av skatteparadiser.
Ta gjerne med din egen plakat hvis
det er andre ting du vil få sagt. Det
samme gjelder grytelokk og

kasseroller, i beste Island-stil."
NRK dukket opp og intervjuet Attac-leder
Petter ST på direkten, mens publikum jublet i
bakgrunnen (se mediearbeid, s. 30)
Se innslaget her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19041116/11-04-2016#t=9m15s

Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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Handelspolitikk
I oktober inviterte Utenriksminister Børge Brende til et «miniministermøte» i Verdens
Handelsorganisasjon (WTO). 24 land møttes for å ha «uformelle diskusjoner», som en del av
forberedelsene til nye WTO-forhandlinger i Argentina desember 2017. Attac, Spire og Folkeaksjonen
mot TISA mente at de 140 landene som ikke ble invitert til Oslo mister en viktig stemme når WTOforhandlingene spisser seg til. Utenriksdepartementet ville ikke fortelle hvor møtet skulle finne sted.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hadde derimot gode kontakter og benyttet anledningen til å
invitere Brende, WTO-direktør Roberto Acevedo og EUs handelssjef Cecilia Malmström på seminar i
Oslo. Malmström måtte avlyse på grunn av krise i CETA-avtalen, men ellers var det duket for «en
prosenten» på besøk. Over 50 folk møtte opp klokken halv åtte om morgenen for å være
velkomstkomite hos NHO. Børge Brende kom bort og hilste på demonstrasjonen, og lot seg
«intervjue» av Attac-nestleder Joakim Møllersen. De ble enige om å gjøre handelspolitikk til en
valgkamp-sak.

Attac, Spire, Folkeaksjonen mot TISA, Changemaker, Natur og Ungdom, Senterungdommen,
Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU og Stopp TISA/TTIP deltok på demonstrasjonen.

Projektorpøblenes video av skatteparadisdemo på AttacTV: http://www.attac.tv/en/2016/04/19479
Se video fra demonstrasjon mot WTO og intervju med Børge Brende:
https://www.facebook.com/AttacNorge/videos/1222710094434901/
Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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Klassekampens leder omtalte møtet etter markeringen, og vi hadde redaksjonelle oppslag i
Klassekampen og Nationen. Se også politisk oppdatering side 7.

Foredrag og debatter
Attac holder fortsatt høy frekvens på foredrag og innlegg om handelspolitikk. På tredje år på rad
holder Attac snittet på et annenhver uke. I løpet av landsmøteperioden ble det holdt 35 foredrag,
innlegg eller appeller om handelspolitikk. TISA-avtalen får mest oppmerksomhet.
Flere organisasjoner enn tidligere år har holdt sine egne seminarer om TISA-avtalen. Latinamerikagruppenes GRAPAL arrangerte et todagers seminar om handelsavtaler, og vi fikk knyttet
kontakter med «Chile bedre uten TPP».
Spire og Attac slo seg sammen igjen, og arrangerte
«Protestfest» og gravøl for TTIP-avtalen sammen med
Changemaker.
Seminarene om global ulikhet fra forrige landsmøteperiode
ble avsluttet mars 2016. Nestleder Hanne Iglebæk
Christensen reiste til Stavanger og Tromsø. Internasjonalt
seminar i Tromsø var pakket med folk, 80 mennesker på et
torsdag kveld!

Tori Loven Kirkebø i debatt med Jan Erik Grindheim (Civita og Europabevegelsen) og Tarjei Bekkedel
(UiO) om TTIP-avtalen før filmvisning på Oslo Dokumentarkino. Arrangementet ble plukket opp av
NRK Urix, som viste både filmen og inviterte Attac og Civita til direktedebatt (se media, side 30).
Samtaler på Vespa
Oslo-gruppa («Studie og arrangmentskomiteen») startet et samarbeid med kafe- og restaurant
Vespa&Humla på høsten. Møteserien «Samtaler på Vespa» startet med et intervju av den italienske
forfatteren Thomas Fazi om boka «The Battle for Europe», som Europagruppa hadde lesesirkel på. I
november arrangerte gruppa møte «System i krise og samfunnslim i oppløsning: Hvorfor så sinna?»,
om ulikhet og høyrepopulisme. Arne Johan Vetlesen (filosof UiO og Attacs fagråd) og Kaia Storvik
(nestleder i Agenda) innledet, og nestleder Joakim Møllersen styrte ordet. Attac Oslo hadde årsmøtet
sitt på Vespa. Der innledet Bent Sofus Tranøy om «finansialisering». Lokalen blir fyllt hver gang, med
mellom 40 og 50 deltagere.
For mer informasjon, se Attac Oslos årsrapport.
Siste tirsdag i måneden har Attac Aust-Agder samlet medlemmer til uformell prat på kafe Prana i
Arendal. Møtet har vært godt besøkt, og bidratt til nyrekruttering i lokallaget. Møtene har også hatt
bestemte tema, som premieren på workshop om «Folkets handelsavtale» av leder Petter ST.
Attac Trondheim har arrangert en rekke åpne møter gjennom året. I april stilte Børge Brendes
tidligere rådgiver Ingvild Skjøtskift til debatt om TISA-avtalen med Per-Martin Sandtrøen (rådgiver for
Liv Signe Navarsete, Sp) og Rune Skarstein (økonomiprofessor, NTNU). Skarstein var også med på et
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møte om global ulikhet i oktober. Ellers har Attac Trondheim tilbydt en rekke uformelle samlinger for
sine medlemmer. For mer informasjon, se Attac Trondheims årsrapport.
Attac Blindern har i perioden skiftet navn til Attac Oslo Studentlag. I samarbeid med
Verdensseminaret arrangerte de en debatt med tittelen «Finansrettferdighet etter Panama Papers» i
oktober med Truls Wickholm (Ap), Peter Ringstad (Tax Justice) og Michael Tetzschner (H) i panelet.
Sigurd Bjørnestad (Aftenposten) var ordstyrer.
Studentlaget arrangerte Protestfest mot urettferdige handelsavtaler og gravøl for TTIP på den
internasjonale aksjonsdagen 5. november, sammen med Spire og Changemaker. Her var det appeller,
konsert og fult hus. Studentlaget har også arrangert filmkveld på deichmanske, og andre sosiale
samlinger. For mer informasjon, se halvårsberetning for Attac Blindern.
Fagrådet inviterte Attacs søsterorganisasjon Global Justice Now til Oslo i februar. Leder i GJN, Nick
Dearden kom på besøk, og Attac-aktivister benyttet anledningen til å arrangere en åpen pubdebatt
om internasjonalt samarbeid. Lokalene var fylt til randen!
Globaliseringskonferansen ble arrangert på Folkets Hus. Der lanserte Attac «Folkets handelsavtale»
(se side 11) og hadde en workshop sammen med Handelskampanjen om avtalen.
Hør podcasten her: http://www.handelskampanjen.no/podcast/
Tori Loven Kirkebø holdt foredraget «Investeringer på 1-23» på åpningsdagen. Harald Øhrn viste et utdrag fra den
kommende dokumentarfilmen fra Hellas, og satt i panelet
sammen med Kaisa Ekis Ekman (journalist og forfatter fra
Sverige), Ellen Engelstad (Manifest) og Michael Brøndbo
(journalist og forfatter).
Om filmen, som ventes ferdig til sommeren:
«I filmen stiller aktivistene i solidaritetsbevegelsen
spørsmål ved våre tatt for gitte oppfatninger av
demokrati, om våre enten eller ideer om det
individuelle og det kollektive, om solidaritet og
veldedighet og om det personlige versus det politiske.
Ved å overskride våri nstitusjonaliserte oppfatning av
politikk, viser de gjennom sin daglige praksis hvordan
en annen virkelighet kan være mulig»

Spennende:
Lag din egen handelsavtale.
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Andre arrangement
1. mai
Attac stilte med egen seksjon i
1. mai-toget i Trondheim og
Oslo. TISA-avtalen var det store
temaet. Her fra Trondheim:

1. mai i Trondheim. Leder i Attac
Trondheim, Mathilde Dahl, holdt appell på
1. mai-festen Rød på Blæst sammen med
blant annet Snorre Valen fra SV.
1. mai i Oslo. Takket være Folkeaksjonen
mot TISA ble det rekordstort oppmøte
under parolen som sa nei til TISA-avtalen.
Nærmere 1000 mennesker gikk under
denne parolen, mange med håndplakater
fra Folkeaksjonen og Attac

Årsmelding Attac Norge 2016-2017
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Attac-skolen
Attac-skolen ble arrangert to ganger i Oslo i perioden. I mai holdt Integritet Film et todagers filmkurs,
med historiefortelling, intervjuteknikk, utstyrsopplæring og filmøvelse på programmet. Deltagerne
hadde både egne filmprosjekter de ville sette i gang med. En av deltagerne ville dokumentere sitt
første gjensyn med Somalia og fikk hjelp til videreutvikling av ideen.

Film og grasrotsarbeid i Hellas
Harald Øhrn fra Europagruppa og Emanuel Totland Frogner fra Integritet Film startet et filmprosjekt i
Hellas etter kurset. De har vært i Athen to ganger i sommer/høst og har samlet inn materiale om
solidaritetsbevegelsen i Hellas. Etterarbeidet er kommet langt på vei, og filmen er ventet til
sommeren. Besøkene til Harald og Emanuel har betraktelig styrket båndene mellom Attac og
grasrotsbevegelsen i Hellas.
I oktober ble det holdt en TISA-workshop i Oslo. «Historiefortelling» og norsk utenriksagenda var det
store temaet, med besøk fra Espen Løkeland Stai (redaktør, Dagsavisen), Helene Bank (For
Velferdsstaten) og Tora Systad Tyssen (Fellesrådet for Palestina).

Arendalsuka
Attac Aust-Agder arrangerte stand på Arendalsuka. Temaet var skatteparadis, og smeltende
gullpenger ble delt ut i rikt monn. Tromøya Barnehage fikk seg også et lynkurs i skatteparadis!

Neil Young: Attac ble invitert til Neil
Youngs «Global Village» da han spilte
konsert i Stavern. Nestlederne
Hanne Iglebæk Christensen og
Joakim Møllersen deltok, sammen
med flere aktivistorganisasjoner og
annet sivilsamfunn.
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Innledninger og representasjon
Dato

Sted/organisasjon

Tema

Form

Hvem

7. mars

Sølvberget, Stavanger

Ulikhet

Hanne

7. mars

Norges Sosiale Forum, Oslo

13. mars
29. mars
30. mars
31. mars

Senterungdommens vårslepp, Buskerud
Internasjonalt utvalg SV
Fagforbundet ungdom avd. 177, Tromsø
Internasjonalt seminar, Tromsø

Globaliseringskonferansen
TTIP TISA
TISA
TISA
Ulikhet, BITs

Vertskap og
innledning
Idémyldring

Petter
Petter
Hanne
Hanne

1. april
6. april

Framtiden i våre Hender / Tax Justice
Flere

Innledning
Innledning
Innledning
Vertskap,
innledning og
debatt
Planlegging
Planlegging

6. april
8. april
11. april
13. april

Motmakt, Oslo
LAG Grapal, seminar Eldorado Oslo
Handelskampanjen
Folkeaksjonen mot TISA

Innledning
Innledning
Representasjon
Planlegging

Petter
Petter
Petter
Petter

15. april
18. april

Planlegging
Appell

Petter
Petter

19. april
20. april
21. april
21. april
25. april

ForUM
Latin-amerikagruppene (LAG), Parkteatret
Oslo
Oslo dokumentarfilmkino, Litteraturhuset
Nord Norge Folkehøyskole (Skype)
Global Justice Now (Skype)
ForUM
Attac Blindern

Debatt
Innledning
Planlegging
Representasjon
Debatt

26. april
27. april

Tax Justice Network
Rønningen Folkehøyskole

Representasjon
Innledning

Tori
Petter
Petter
Petter
Hanne
Miriam
Petter
Petter

27. april
27. april
29. april

Nettverket for rettferdig gjeldsslette (SLUG)
ForUM
KrF Stortinget, Utviklingsmelding

Representasjon
Planlegging
Innlegg

Petter
Petter
Petter

4. mai
4. mai
4. mai

Universitetet i Oslo
RORG-samarbeidet (Infostøtte-alliansen)
Flere

Planlegging
Orientering
Planlegging

Idun
Idun
Petter

9. mai
11. mai
13. mai
18. mai

Arbeiderpartiet Stortinget med ForUM
Attac Blindern med Spire
UD m/statssekretær (WTO-utvalget)
Flere

Møte
Debatt
Orientering
Planlegging

Petter

19. mai
21.-22. mai

Kulturutvalget, Studentersamfunnet Oslo
Attac-skolen, Frivillighetshuset Oslo

Debatt
Kurs

Petter
Flere
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Skatteparadis
TISA-frie
kommuner
TTIP TISA
TISA
Årsmøte
TISA-frie
kommuner
Oljefondet
Oljefondet og
skatteparadis
TTIP
Skatteparadis
TISA og energi
Årsmøte
TISA og TTIP
Årsmøte
Handelspolitik
k
Årsmøte
Skatteparadis
Internasjonalt
samarbeid
Masteremne
Infostøtte
TISA-frie
kommuner
Oljefondet
TTIP
TISA
TISA-frie
kommuner
Hellas
Film

Petter

Petter
Petter

Flere
Petter
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24. mai

RORG-samarbeidet (Infostøtte)

24. mai
1. juni
7. juni

Miljøpartiet De Grønne Stortinget m/ ForUM
Sosialistisk Venstreparti Stortinget
Arbeiderpartiet Stortinget

8. juni

TISA-allianse internasjonalt (telefon)

Støtte til
sivilsamfunn
Oljefondet
TISA
Internasjonalt
samarbeid
TISA

17.-19. juni

Europeiske Attac-nettverket, Wien

Halvårsmøte

18. juni

Studenter mot EUs konferanse

TTIP og TISA

21. juni

Skatteparadis

18. august

Norges Sosiale Forum,
Globaliseringskonferansen
Norges Sosiale Forum,
Globaliseringskonferansen
Danmark

TISA

Møte
Møte
Innlegg og
debatt
Planlegging og
oppdatering
Planlegging og
oppdatering
Foredrag og
workship
Planlegging
stormøte
Planlegging
stormøte
Innledning

22. august

Foreningsdag Blindern

Om Attac

Stand

24. august
25. august

Regjeringen, Brexit-seminar, tre statsråder
Skatteparadis-nettverk, Frivillighetshuset

Brexit
Skatteparadis

Replikk
Planlegging

25. august
26. august
28. august
28. august
1. september
2. april

Handelsgruppa i Attac
Fagforbundet, dagsseminar Oslo
NORAD
LO i Oslo, Solidaritet for Alle (Hellas)
FIAN
Oppstartsmøte Blindern

TISA og finans
Skatteparadis
Infostøtte
Hellas
FN-traktat
Om Attac

Innledning
Representasjon
Orientering
Planlegging
Planlegging
Representasjon

20. april
25. april

Attac Trondheim
Attac Blindern

TISA
TTIP og TISA

Debatt
Debatt

8. september
8. september
12. september
13. september
16. september

Grünerløkka SV
Attac Trondheim
Spire, TTIP-gravøl/fest
ForUM «Norge som investor»-gruppe
Boklansering hos De Facto

Innlegg
Vert
Planlegging
Planlegging
Møteleder

17.-20. sept.

Kurs

Petter

28. septemeber

Our World Is Not For Sale (TISA-nettverk
gjennom Handelskampanjen), Geneve
KrF

Ulikhet
Aktivisme
TTIP
FN-traktat
Sosialdemokra
ti
TISA

Bodil Chr.
Erichsen
Attac
Blindern
Petter
Ingrid
Petter
Lise
Petter
Lise, Audun
Petter
Petter
Miriam
Eirik
Petter
Attac TRH
Hanne
Miriam
Trygve
Attac TRH
Lise
Petter
Hanne

Representasjon

Petter

28. september

Attac Aust-Agder
LO Aust Agder

Åpent møte,
rundebord
Innledninger

Petter

29. september

Utviklingsmelding
Folkets
Handelsavtale
Handelsavtaler
Skatteparadis

4. august
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Naturressurser

Debatt

Petter
(replikk)
Petter
Petter
Petter
Petter
Hanna
Hanne
Petter
Petter

Petter
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29. september

Europagruppa Vespa med Thomas Fazi, Oslo

Finanskrise og
demokrati
TISA

Intervju

Petter

1. oktober

Attac-skolen

Kurs

TTIP
TISA

Planlegging
Foredrag og
debatt

11. oktober

Spire TTIP-gravøl/fest
Foredrag for Nei til EUs kvinnekonferanse
”TiSAs avtalens konsekvenser for helse og
omsorgstjenester i Norge”.
Verdensseminar

Ida og
Petter
Lise
Hanne

5. oktober
9. oktober

Skatteparadis

Debatt

13. oktober
14. oktober

Attac Trondheim
WTO-utvalget Utenriksdep m/statssekretær

Aktivisme
WTO

Vert
Orientering

Attac
Blindern
Attac TRH
Petter

18. oktober

Klima

Representasjon

Petter

19. oktober

Klimasøksmål mot Staten v/Natur og Ungdom
og Greenpeace
Attac Trondheim: Global ulikhet

Global ulikhet

Vertskap

20. oktober
21. oktober

Europeiske Attac-nettverket
Næringslivets hus (NHO)

Telefonmøte
WTO og TISA

Orientering
Demonstrasjon

21. oktober

Næringslivets hus (NHO)

TISA

28. oktober

Investeringer

29. oktober
29. oktober

Globaliseringskonferansen (GK): Investeringer
på 1-2-3
GK: TISA nå og i morgen
GK: Radikale bevegelser

Innlegg til
debatt
Innledning

Attac
Trondeim
Hanna
Joakim og
AU m.fl
Petter

30. oktober

GK: Folkets handelsavtale

30. oktober
1. november

GK: TISA-frie kommuner
«Hvorfor så sinna?» Oslo-laget, Vespa

2. november
3. november
5. november

Tori

Ordstyrer
Ordstyrer

Lise
Petter

Workshop

Petter
Audun
Flere
Joakim

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Forbrukerrådet og Handelsgruppa, Oslo
Protestfest med Spire og Changemaker

TISA
Europa og
sosial
organisering
Handelspolitik
k
TISA
Høyrepopulis
me
TTIP-rapport
TISA og TTIP
TTIP

16. november
17. november
21. november

LO i Oslo, oppstart «Solidaritet med Hellas»
Our World Is Not For Sale
Aktivistmøte Spire og Attac

Hellas
TISA
TISA og energi

Planlegging
Telefonmøte
Vertskap og
innledning

22. november
22. november
22. november
23. november
23. november

Fellesforbundet sentralt
SV Stortinget
Miljøpartiet Stortinget
Industri Energi
Handelskampanjen + gjester

TISA og energi
TISA og energi
TISA og energi
TISA og energi
TISA og energi

Møte
Møte
Møte
Møte
Rundebord
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Workshop
Samtale
Replikk
Vertskap
Fest. Appell

Petter
Camilla m.fl
Blindern
Trygve
Petter
Petter
Victor
Menotti,
Petter,
Camilla,
Martin
VM og P
VM og P
VM og P
VM og P
VM, P, Lise
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23. november
24. november
24. november
24. november

Broen til Framtiden
Filmvisning Inequality for All
KrF Internasjonalt utvalg Stortinget + KrFU
Åpent møte Cafe Sting, Stavanger

TISA og energi
Ulikhet
TISA og energi
TISA og energi

13. desember

Publish What You Pay seminar

Skatteparadis

4. januar
5. januar

Oljefondet
Forventninger
til selskaper
Skatteparadisfrie soner

Formøte
Møte

12. januar

ForUM “Norge som investor”-gruppe
Norges Bank Investment Managment
(Oljefondet)
Rådhuset Rødt

17. januar

Kveldsseminar Dag Seierstad 80 år

Div tema

Representasjon

26. januar
27.-29. januar

Infomøte Attac Blindern
Europeiske Attac-nettverket

Aktivisme
Halvårsmøte

Vertskap
Planlegging

2. februar

Årsmøte Attac Oslo

Årsmøte

10. februar
10. februar
10. februar

Arbeiderpartiet og Nick Dearden Global
Justice Now
Our World Is Not For Sale
Dattera til Hagen, Oslo

Finansialiserin
g
Brexit

Telefonmøte
Vertskap og
ordstyring

11. februar

Fagrådet Oslo

TISA
Folkets
handelsavtale,
Brexit og
Trump
Internasjonalt
samarbeid

11. februar
13. februar

Changemaker
Attac Blindern og NUPI

TISA og klima
Globalisering

20. februar

Infomøte Attac Trondheim

Aktivisme

Innledning
Vertskap og
ordstyring
Verstskap

27. februar

Møte
Film
Møte
Vertskap og
innledning
Representasjon

Møte

Lunsjmøte

Oppstartsmøte

Changemaker, Natur og Ungdom og Attac
Klima og
Vertskap og
Bergen
kapitalisme
innledning
28. februar
Norges Sosiale Forum
Årsmøte
Representasjon
35 møter om handelspolitikk (inkl. om ulikhet). Medlemsmøter lokallagene er ikke inkludert.
Interne møter (arbeidsgruppene, utvalg, workhop AU eller styre) er ikke ført opp i oversikten.
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VM og P
Blindern
VM og P
VM og P
Petter ST,
Petter H,
Ursula
Petter
Petter
Ingrid
Audun
Petter
Petter
Einar B
Blindern
Hanne
Petter
Oslogruppa
Petter
Audun
Petter
Hanne

Einar B
Petter ST
Petter H
Petter
Oda Petter
Attac
Trondheim
Torbjørn
Joakim
Mads
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ORGANISASJON
Lokallag i Attac
Attac Buskerud
Kontaktperson: Kristian Nordhaug
Kristen.Nordhaug@hioa.no

Attac Follo & NMBU
Kontaktperson: Martin Giset
martingiset@gmail.com

Attac Harstad
Kontaktperson: Petter Ytterstad
petty@online.no

Attac Blindern
Kontaktperson: Miriam Bugge Andressen
miriambugge@online.no

Attac Trondheim
Kontaktperson: Mathilde Dahl
tilly.dahl@gmail.com

Attac Bergen
Kontaktperson: Torbjørn Monsen
tbjm84@gmail.com

Attac Oslo med Nesodden
Kontaktperson: Einar Hagness
einar@hagness.no

Arbeidsgrupper






Skattegruppa: Arbeidet har blitt trappet ned i perioden etter at leder for Skattegruppa
tredde av på landsmøtet i 2016. Aktiviteten har i hovedsak bestått i å besvare noen
henvendelser om tema i den aktuelle debatten.
Europagruppa har vært ledet av Einar Hagness og har hatt møter i Oslo med ujevne
mellomrom i landsmøteperioden. Lesesirkelen har møttes hver måned. En filmgruppe har
reist to ganger til Hellas (mer info over). Se også mer informasjon i Attac Oslos årsrapport.
Handelsgruppa har vært ledet av LCamilla Hansen i perioden. Gruppa har holdt fire
temamøter, med innledninger fra Joachim Huby om TISA og kultur, Lise Rødland om finans.
Gruppa har hatt temamøter med Kreftforeningen og Forbrukkerrådet, samt et internmøte
med Jordmorforeningen.

Internasjonalt utvalg
Aktive i internasjonalt utvalg i året som har gått har vært Hanna Karv (leder), Joakim Møllersen, Eva
Lien, Hanne Iglebæk Christensen, Petter Slaatrem Titland og Einar Braathen. Hanna deltok på
Europeiske Attac-nettverkets møte i Wien i juni. Hanne og Petter deltok på EAN i Madrid i januar.

Fagrådet:
I februar holdt Fagrådet sin første samling på mange år, og medlemmene i fagrådet er nå oppdatert.
Til fagrådseminaret kom Nick Dearden, leder i Global Justice Now (Attac søster i Storbritannia) på
besøk. Dag Seierstad signerer spaltene sine i Klassekampen som medlem av Attacs fagråd. Andre
fagrådsmedlemmer er tilgjengelige for spesifikke henvendelser.
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Medlemmer
Medlemmer i Attac Norge
3000
2587

2556

2500
2265

2020

2000

1915

1795
1500
1000
500
0

374
202

121
2014

2015
Betalt

Totalt

2016
Nyinnmeldte

Vi fortsetter å få flere
medlemmer, men er litt ned
siden toppåret med
nyinnmeldinger i fjor. Vårt nye
medlemssystem begynner
endelig å virke som avtalt, selv
om noen små justeringer
gjenstår. Det gjør at vi håper å
få opp betalingsprosent til
over 80 (mot 74 prosent
betalende medlemmer i 2016)
i 2017. Tidligere utsendelse av
kontingentkrav og bedre
rutiner for å purre på de som
ikke har betalt vil være lettere
nå som vi har et velfungerende
medlemssystem.

Økonomi
Attac gikk i 2016 med 158 197 kroner i underskudd. Av disse var 40 000 kroner prosjektmidler fra
2016-overskuddet som var bundet opp i 2017. Grunnet et solid overskudd i 2015 har Attac fortsatt
godt med reserver i 2017 også.
Attac har lite rom for ekstraordinære utgifter. For eksempel har undervisningsopplegget «Fra global
ulikhet til global rettferdighet» blitt svært populært blant lærere. Over 4600 kopier av heftet «Fra
global ulikhet til global rettferdighet» er distribuert til skoler over hele landet. Dette distribueres
gjennom SubjectAid og medførte en kostnad på 52 624 kroner. Til tross for fortsatt stor etterspørsel
ble det av økonomiske hensyn ikke levert inn flere hefter til distribusjon. Dette illustrerer godt Attac
Norges økonomiske situasjon. Det er lite rom for ekstraordinære utgifter uten at det går utover
bunnlinja.
Etter nedbemanning i 2015 har kontoret bemannet opp til 2,8 årsverk igjen i 2016. Erfaringene med
nedbemanningen viste at det var vanskelig å gjennomføre prosjekter innen tidsfristen med færre
årsverk på kontoret. Dersom Attac skal beholde 2,8 årsverk i fremtiden må inntektene økes.
Det ble sendt ut i overkant av 130 søknader om økonomisk støtte i januar. 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 Tore Skarvang i TS Økonomi.
Revisor er Rune Hagen i Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo.
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INFORMASJONS- OG MEDIEARBEID
Mediearbeid
Attac har vært kilde i, blitt nevnt
eller referert til i 125 medieoppslag
i perioden. Det er et oppslag hver
tredje dag! Av disse er 64
redaksjonelle saker og 25 egne
leserinnlegg.
Vi har vært direkte på NRK
Dagsrevyen, i debatt på NRK Urix
og hatt redaksjonelle saker i
Dagbladet, Aftenposten, Dagens
Næringsliv, Nationen, Dagsavisen, Vårt Land, Stavanger
Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende, BA,
Agderposten, E24 og hele 16 oppslag i Klassekampen, med
blant annet sitat på lederplass og portrettintervju. Attac har
hatt fire pressemeldinger fra NTB (Oljefondet og finansskatt),
som har førte til oppslagene i lokal- og regionalavisene.
Attac-lederen har også vært «på nattbordet» til DN.
Attac Aust-Agder fikk satt i gang en debatt med
statssekretær Tone Skogen i Agderposten.
Kronikker har vært på trykk i Dagens Næringsliv, Dagbladet,
Vårt Land, NRK Ytring og Agderposten. Ellers har det vært mindre innlegg i Klassekampen (side 3spalte) og debatter i lokalaviser med statssekretær Tone Skogen (Namdalsavisa og Agderposten).
Panama Papers utløste en voldsom medieoppmerksomhet, med 44 oppslag. I mange av oppslagene
er Attac nevnt som en kilde i andres leserinnlegg. Innlegg som argumenterer for TISA-frie kommuner
nevner også Attac.
Riksmediene er svært opptatt av finansskatt, og Attac har fått oppslag begge gangene regjeringen la
fram forslag - henholdsvis "poseavgiften" (finansmoms, ikke finansskatt) og aktivitetsskatten.
Årets mest overraskende henvendelse kom likevel fra den russiske TV-kanalen RT. Twittermeldinger
om en TTIP-lekkasje i mai utløste antageligvis henvendelsen, som endte i et skype-intervju på
direkten!
Å snakke om de globale spillereglene er viktig for Attac, som i Dagsavisen: «På listen over hva som
forårsaker de enorme globale ulikhetene i verden i dag, er skatteparadis øverst sammen med gjeld
og handelspolitikk».
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Attac i media landsmøteperioden
Dato

Tittel

Tema

Avis

07.mar Kvinnefiendtlig handel?

TISA

Manifest Tidsskrift Eget innlegg

09.mar Er det sant, Skogen?

TISA

Klassekampen

Eget innlegg

TTIP

Aftenposten

Eget innlegg

TISA

Klassekampen

Eget innlegg

Flyktningekrisa

Ny Tid

Eget innlegg

Infostøtta

Bistandsaktuelt

Nevnt i
redaksjonell sak

TISA

Klassekampen

TTIP må ut av
bakrommet
Djevelen i detaljene,
16.mar
Tone Skogen
Vi trenger en global og
17.mar
rettferdig løsning
Gode kampanjer
18.mar premiert, får mer
infostøtte
11.mar

29.mar Kulturen fortsatt truet

Skatteparadis,
Panama Papers
Skatteparadis,
06.apr Stortaperne er de fattige
Panama Papers
Slik lokket storbanken
Skatteparadis,
06.apr DNB rike nordmenn til
Panama Papers
skatteparadis
Skatteparadis,
07.apr Slik kan DNB bli dømt
Panama Papers
06.apr Stortaperne er de fattige

Rogaland Avis
Dagsavisen

Type

Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak

TV2.no

Nevnt i
redaksjonell sak

Klassekampen

Redaksjonell
sak

07.apr Ufint, Skogen!

TISA

Klassekampen

Eget innlegg

07.apr Globalisering i revers

TTIP

Minerva

Nevnt i
redaksjonell sak

07.apr

Kom på banen om
skatteparadis, VOIS!

Skatteparadis
frie soner

Sandefjords Blad

Nevnt i andres
innlegg

08.apr

Ingen skatteflyktninger i
Vestfold

Skatteparadisfrie soner

Gjengangeren

Nevnt i
redaksjonell sak

09.apr I «paradis»

Skatteparadisfrie soner

Jarlsberg

Nevnt i
redaksjonell sak

11.apr - På tide å bråke

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Dagsavisen

Redaksjonell
sak

Oljefondet ut av
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

NRK Dagsrevyen

Direkte

11.apr
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Organisasjoner vil ha
11.apr oljefondet ut av
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

NTB

Redaksjonell
sak

Organisasjoner vil ha
11.apr oljefondet ut av
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Avisa Møre

Redaksjonell
sak

Organisasjoner vil ha
11.apr oljefondet ut av
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Adresseavisa

Redaksjonell
sak

Organisasjoner vil ha
11.apr oljefondet ut av
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

VG Nyhetsdøgnet

Redaksjonell
sak

Organisasjoner vil ha
11.apr oljefondet ut av
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Klassekampen

Redaksjonell
sak

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Dagsavisen

Redaksjonell
sak, Nevnt

12.apr

Demonstrerte mot bruk
av skatteparadiser

12.apr

Vestfold, skatteparadisfri Skatteparadissone?
frie soner

Tønsberg Blad

Nevnt i andres
innlegg

13.apr

Tips om TTIP og TISA for
dummies

TTIP TISA

Nationen

Nevnt i andres
innlegg

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Klassekampen

Redaksjonell
sak

13.apr Frikjenner skatteparadis

13.apr

Stortinget godkjenner
skatteparadis

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Nordens Nyheter

Artikkel, sitert

13.apr

Politikere må vise
handlekraft

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

NRK Ytring

Eget innlegg

13.apr

Vil være TISA-fri
kommune

TISA

Helgelendingen

Nevnt i
redaksjonell sak

15.apr Ettertenksom demokrat

Skatteparadis,
Panama Papers,
ulikhet,
organisasjon

Klassekampen

Intervju

20.apr Lite gatesmart

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

NRK Ytring

Eget innlegg

20.apr

Ingen skatteflyktninger i
Vestfold
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Skatteparadisfrie
Østlandsposten
soner

Nevnt i
redaksjonell sak
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Oljefondet må svare for
28.apr
kontakt

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Ekstra

Redaksjonell
sak

Oljefondet må svare for
28.apr kontakt med
skatteparadiser

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

NTB

Redaksjonell
sak

Oljefondet må svare for
28.apr kontakt med
skatteparadiser

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Stavanger
Aftenblad

Redaksjonell
sak

TISA og WTO

Agderposten

Nevnt i andres
innlegg

29.apr Ut av paradis?

Skatteparadis,
Oljefondet,
Panama Papers

Dagsavisen

Redaksjonell
sak

03.mai - Dette er nådestøtet

TTIP-lekkasje

Dagbladet

Redaksjonell
sak

Finansmoms,
skatteforliket

NTB

Redaksjonell
sak

Finansmoms,
skatteforliket

Dagens Næringsliv

Redaksjonell
sak

Finansmoms,
skatteforliket

E24

Redaksjonell
sak

29.apr

Søndagens 1. maimarkering i Arendal

Attac mener
05.mai finansskatten ikke
monner
Attac mener
05.mai finansskatten ikke
monner
Attac mener
05.mai finansskatten ikke
monner
Finanspolitikere avviser
05.mai
skattekritikk fra Attac
Finanspolitikere avviser
06.mai
kritikk
06.mai Avviser skattekritikk
06.mai Avviser skattekritikk
06.mai - Blekt forslag
Attac mener
06.mai finansskatten ikke er
omfattende nok
Finanspolitikere avviser
06.mai
skattekritikk fra Attac
06.mai Avviser skattekritikk

06.mai

Finansskatt etter dansk
modell
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Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket
Finansmoms,
skatteforliket

NTB
Nationen
Vårt Land
Romerikes Blad
Dagsavisen
Adresseavisen
Agderposten
Bergens Tidende

Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak

Dagens Næringsliv
Redaksjonell
(ingress,
sak
nyhetsbrev)

33

09.mai Udemokratiske avtaler

TTIP TISA

Nationen

Nevnt i andres
innlegg

19.mai Urix TTIP-spesial

TTIP

NRK

Debatt

21.mai Nei til ny superstat

TTIP

VG

Nevnt i andres
innlegg

Agderposten

Nevnt i andres
innlegg

24.mai

Det norske demokratiet i
TISA
fare

26.mai Fairtrade og etisk handel

Skatteparadisfrie Akershus
soner
Amtstidende

Nevnt i
redaksjonell sak

TISA,TTIP…
30.mai udemokratiske
rettighetsavtaler!

TISA/TTIP

Arendals Tidene

Nevnt i andres
innlegg

Porten

Nevnt i
redaksjonell sak

RT TV
(internasjonalt)

Live-intervju

Klassekampen

Redaksjonell
sak

Åtvarar mot privatisering
30.mai av offentlege tjenester
TISA
med Tisa-avtalen
European afraid TTIP
30.mai
TTIP
deal (…)
Skatteparadis,
03.jun Skjerper skattekrav
oljefond
03.jun

Når pengemakta trumfar
TTIP
stemmemakta

NRK Ytring

Nevnt i andres
innlegg

06.jun

Økende misnøye med
demokratiet i Norge

TTIP/TISA

Agderposten

Nevnt i andres
innlegg

09.jun

Dette må du vite om
TTIP og TISA

TTIP/TISA

Arbeidsmanden

Nevnt i
redaksjonell sak

Arendals Tidene

Nevnt i andres
innlegg

Vårt Land

Eget innlegg

TISA

Fjordingen

Nevnt i andres
innlegg

TISA og WTO

Vårt Land

Eget innlegg

Kommunesammenslåing,
10.jun folkeavstemning og
TTIP/TISA
TTIP/TISA
14.jun Fattige på sidelinjen
TISA og WTO
01.jul

Stryn kommune må seie
nei til TISA

02.jul Rike land i vranglås
04.jul

Er globaliseringen ved
veis ende?

WTO og
TTIP/TISA

Aftenposten

Redaksjonell
sak

06.jul

Ei oppmuntring til
korrupsjon

TISA

Sogn Avis

Nevnt i andres
innlegg
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07.jul Giftige penger

Skatteparadis

Fædrelandsvennen

Nevnt i andres
innlegg

08.jul Venstreside mot brexit

Brexit

Klassekampen

Redaksjonell
sak

Etterlyser venstresida i
motstanden mot EU

Brexit

Klassekampen

Nevnt i
redaksjonell sak

Brexit

Ny Tid

Nevnt i andres
innlegg

Namdalsavisa

Eget innlegg

TTIP/TISA

Gudbrandsdølen
Dagningen

Nevnt i andres
innlegg

Verdens sosiale
forum

Klassekampen

Finansskatt

Dagsavisen

16.aug Skatt på finans

Finansskatt

Østlands-Posten

Nevnt i andres
innlegg

16.aug Finans og skatt

Finansskatt

Avisa Nordland

Nevnt i andres
innlegg

Skatteparadis

barnehage.no

Redaksjonell
sak

20.aug Skatt på finans

Finansskatt

Demokraten

Nevnt i andres
innlegg

Freske
31.aug jobbtreningssentre får
støtte av norsk LO

Hellas

frifagbevegelse.no

Nevnt i
redaksjonell sak

01.sep Mener spillet er over

TTIP

Klassekampen

02.sep TTIP er en zombie
Handelsavtale i
09.sep
solnedgang
Nye handelsbomber
10.sep
venter

TTIP

Dagsavisen

Redaksjonell
sak
Sitat

TISA

Dagbladet

Eget innlegg

TTIP/TISA

Klassekampen

19.sep Seig zombie

TTIP

Klassekampen

19.sep Vi trenger TISA

TISA

Dagbladet

Nevnt i andres
innlegg

Nationen

Redaksjonell
sak

09.jul

14.jul Hvilket Europa?

25.jul TISA - spinn og realiteter TISA
01.aug

De hemmelige
handelsavtalene

06.aug Refser aktivist-treff
13.aug

17.aug

21.sep

-Det er den nye
poseavgiften

Lærer barn om skatt og
velferd

Meiner TISA-avtale truar
TISA
FNs klimamål
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Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak

Redaksjonell
sak
Redaksjonell
sak
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TISA

Nationen

Nevnt i
redaksjonell sak

TTIP

Stavanger
Aftenblad

Nevnt i
redaksjonell sak

TISA

Dagbladet

Eget innlegg

04.okt TISA og oljen

TISA

Dagbladet

Nevnt i andres
innlegg

13.okt Den sterkestes rett

TISA

Dagbladet

Eget innlegg

20.okt Skal redde Tisa i Oslo

TISA

Klassekampen

21.okt Kva skjer?

WTO og TISA

Klassekampen

22.sep

Avviser likebehandling
av energikjelder

EI kan droppe
23.sep frihandelsavtale med
USA
Verden er større enn
27.sep
norsk oljeindustri

Redaksjonell
sak
Forhåndsomtale
av
demonstrasjon
Redaksjonell
sak

26.okt

WTO-sjefen frykter
millioner uten arbeid

WTO

Nationen

31.okt

Hevntokt mot
globalisering

TTIP/TISA

Klassekampen

Nevnt i
redaksjonell sak

Norge kan tjene
08.nov milliarder på omstridt
handelsavtale med USA

TTIP

forskning.no

Nevnt i
redaksjonell sak

15.nov Håper på Lexit

Lexit

Klassekampen

Oppfordrer til
DNB
masseoppsigelse av DNB
28.nov Veier ut av Euroen
EU
Ny handelspolitikk eller
01.des
TTIP/TISA
kaos?
15.nov

01.des Ja til TTIP

TTIP

03.des Ti feil om TTIP og Tisa

TTIP/TISA

Offentlige tjenester i
farge
13.des Svaret er i kildene
Tisa-avtalen grip i
avgjerende grad inn i det
04.jan politiske
handlingsrommet til
kommunane
LO, Attac og Manifest
09.jan støtter grasrot-drevne
klinikker i Hellas
05.des
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Bergensavisen
Klassekampen

Redaksjonell
sak
Nevnt i
redaksjonell sak
Eget innlegg

Dagens Næringsliv Eget innlegg
Nevnt i andres
innlegg
Nevnt i andres
Dagens Næringsliv
innlegg
Bergens Tidene

TISA

Agderposten

Eget innlegg

TTIP/TISA

Dagens Næringsliv Eget innlegg

TISA

Stavanger
Aftenblad

Nevnt i andres
innlegg

Hellas

FriFagbevegelse.no

Redaksjonell
sak
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Kjøper medisiner til
11.jan grasrotdrevne klinikker i
Hellas
Skatterettferdighet: Vi
12.jan
prøver igjen
Kampen for personvern
16.jan
er kampen mot TISA

Hellas

LO-Aktuelt

Redaksjonell
sak

Skatt

Ny Tid

Eget innlegg

TISA

Agderposten

Eget innlegg

20.jan Samarbeid sikrer suksess TISA

Agderposten

Nevnt i andres
innlegg

20.jan Ung protest

Jordbruk

Klassekampen

21.jan Ikke en kamerat

Trump

Klassekampen

Trump

Dagens Perspektiv

Redaksjonell
sak

Trump

ABC Nyheter

Redaksjonell
sak

27.jan Brunt og bittert

Trump

Fædrelandsvennen

Nevnt i andres
innlegg

28.jan Må jeg velge?

Identitetspolitikk
Klassekampen
og klasse

Eget innlegg

TISA

Agderposten

Eget innlegg

Trump

Klassekampen

Nevnt i andres
innlegg

Trump skroter
24.jan handelsavtaler Attac
fornøyd
Attac tør ikke fryde seg
24.jan over Trumps stopp for
TPP

31.jan

Frem for åpenhet i
internasjonal handel

01.feb Trumps allierte?

Fienden til høyre, et svar Identitetspolitikk
Klassekampen
til Jonas Bals
og klasse
Tampen brenner ikke,
17.feb
Trump
Klassekampen
Strandskog
01.feb

Nevnt i
redaksjonell sak
Eget innlegg

Eget innlegg
Eget innlegg

27.feb

Et fremtidig Nord-Norge
uten olje

Klima

Nordlys

Nevnt i andres
innlegg

28.feb

Tisa-avtalen og
utenrikspolitikk

TISA

Oppland
Arbeiderblad

Nevnt i andres
innlegg

+ 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 fått mye nytt stoff, men bruken er likevel en del ned fra toppåret i
fjor. Da var kampanjesidene om TTIP og TISA, samt underskriftskampanjen mot ISDS, veldig populære
og ga oss ekstra mye trafikk. Til tross for at disse ikke trekker like godt som fjoråret så har trafikken
jevnt over vært god, og bedre enn tidligere perioder. Fortsatt kommer mesteparten av trafikken vår
fra Facebook, ikke ulikt resten av nett-verden. Vi hadde 62 nyhetssaker og kommentarer på
nettsiden i landsmøteperioden. Sakene om TTIP og TISA får jevnt over mye mer oppmerksomhet enn
våre andre saker.

Treff på attac.no 2016-2017
25000

20000

15000

10000

5000

0

Brukere

Økter

Sidevisninger

Tall fra Google Analytics, stiplet linje viser forrige periode. Brukere er hvor mange som har besøkt nettsiden, økter er antall
besøk og sidevisninger er treff på enkeltsider.

Brukere
Totalt 2016/2017
Totalt 2015/2016
Endring i prosent
Totalt 2014/15
Endring i prosent
mot denne perioden
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Økter
51075
92121
-45 %
30326
68 %

Sidevisninger
61623
111676
-45 %
38938
58 %

98423
173520
-43 %
73834
33 %
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Attac har i perioden også laget kampanjesiden folketshandelsavtale.no (se også side 10). Siden er
utformet som en spørreundersøkelse der man velger mellom alternativer i handelspolitikken og
siden får se konsekvensene av de valgene man har tatt med konkrete eksempler. 438 har besvart
undersøkelsen til nå.

Sosiale medier og nyhetsbrev
Facebook er en viktig kilde for å spre vår informasjon, og er nok der vi treffer flest. Facebook-profilen
brukes aktivt for å spre nyheter og informasjon, med jevnlige oppdateringer. I tillegg brukes den til å
invitere til Attac-arrangement. AU har delt på ansvaret for å legge ut saker og følge opp Facebooksiden i deler av perioden.
Attac Norges Facebook-side har rundt 5250 liker-klikk på slutten av februar 2017. Dette er drøyt 1000
flere enn i fjor på samme tid. Vi når ut til langt flere med våre saker. Dette skyldes hovedsakelig at
sakene våre blir delt videre. I mai var det en topp rundt 80 000 som så saker delt via vår facebookside (rekkevidde). Facebooks tall på «engasjement» viser hvor mange kommenterte, trykket liker på
eller delte et innlegg fra vår facebook-siden. Dette følger tallene for rekkevidde ganske jevnt, da
Facebook viser innlegg med mye «engasjement» til flere, men også her en månedsgjennomsnittet
ganske høyt (fra 2100 til 5800 «engasjerte»).

Attac Norge på Facebook 2016-2017
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Attac har for tiden ingen aktiv Twitter-profil, da det ikke er kapasitet til å følge opp denne kanalen.
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Attac Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev til medlemmer, sympatisører og kontakter. Nyhetsbrevet
når ut til mange. Vi har sendt ut 10 nyhetsbrev i perioden, cirka ett i måneden med et opphold i
sommermånedene. Nyhetsbrevet leses av ganske mange, og har rundt 6200 abonnenter.
Nyhetsbrevet blir nå sendt ut via tjenesten MailChimp som gir oss statistikk på om nyhetsbrevet blir
åpnet og om noen klikker på lenker i det. Sammenlignet med gjennomsnittet for nyhetsbrev i
sjangeren «Politics» hos MailChimp ligger vi godt over.

Attac Norges nyhetsbrev 2016-2017
40,00%
35,00%
6257
30,00%

6310
62766258
6202

6177 6157

6147

6265

6136

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
mars 2016

mai 2016

juli 2016
Mottakere

september 2016
Åpnet epost

november 2016

januar 2017

Klikk på lenke

Attac Norge er på Instagram under navnet @attacnorge. I perioden har vi publisert 65 bilder og
kontoen har 587 følgere. Det mest populære bildet fra perioden var da Attac-lederen slo seg løs i
hovedrommet til WTO sammen med Alvaro
Madrigal Mora fra fagforeningen for høyere
utdanning i Costa Rica. Alvaro tok dette bildet:
Instagram. Ordna det folkens!
Rettferdige handelsavtaler. Neida...
Hos WTO i Geneve for å snakke med
de som forhandler TISA-avtalen.
"Interessant"... PS sjekk ut ny
lekkasje på Attacs Facebook-side
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Trykt informasjonsarbeid
Attac har i perioden spredd trykt informasjonsmateriell.
Heftet «Fra global ulikhet til global rettferdighet» ble ferdigsstilt i
forrige periode, men har blitt spredd aktivt i denne perioden.
Gjennom ordningen SubjectAid har 4246 hefter blitt spredd til
skoleelever og blitt brukt i samfunnsfagsundervisningen. Det var blant
de 10 mest populære heftene i denne ordningen i 2016. Til heftet er
det også utarbeidet et undervisningsopplegg. Lærere har gitt gode
tilbakemeldinger på bruk av heftet.
Heftet har også blitt spredd til medlemmer og interesserte. Det gir en
innføring i hovedtemaene Attac jobber med.

Til kampanjen Folkets handelsavtale ble det laget en flyer som viser folk videre til nettsiden.
I tillegg er det laget og trykket opp
en oppdatert versjon av vår TISAflyer, samt spredd flere av TTIPflyerne som ble laget i 2015.
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NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID
Nasjonalt samarbeid
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 Eva Lien.

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 miljøog 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. Arbeidet med Oljefondet og FN-traktat skjer gjennom ForUM.

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
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 det siste året
jobbet mer med gjeld også i Europa. Attac har bistått i dette arbeidet.

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

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

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

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
Attac er også tilsluttet det internasjonale Tax Justice Network.

Verdens sosiale forum
Attac er tilknyttet Verdens sosiale forum som har globale møter annethvert år. Etter kutt i reisestøtte
fra Norad hadde vi ikke mulighet til å delta på Verdens Sosiale Forum som ble holdt i Montreal i
Canada august 2016.

Our World Is Not For Sale
I perioden har Attac Norge knyttet tettere bånd til alliansen Our World Is Not For Sale. Takket være
Handelskampanjen fikk Attac være med på TISA-kurs i Geneve. Vi deltar jevnlig på telefonmøter, som
er den primære kilden til oppdatert informasjon og analyser om TISA-avtalen.
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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.

Styret
Arbeidsutvalget
Leder:

Petter Slaatrem Titland

1. nestleder:

Hanne Iglebæk Christensen

2. nestleder:

Joakim Møllersen

AU-medlem:

Trygve Larsen Morset

AU-medlem:

Ingrid Hødnebø

AU-medlem:

Mads Opheim

AU-medlem:

Eva Lien

AU-medlem:

Elena Gimeno Sanz

Øvrige styremedlemmer
Styremedlem og vara til AU:

Bjørn Ola Opsal

Styremedlem:

Hanna Karv

Styremedlem:

Einar Hagness

Styremedlem:

Ida Viksveen Larsen

Styremedlem:

Einar Braathen

Styremedlem:

Torbjørn Monsen

Styremedlem:

Kari Kristensen

Styremedlem:

Petter Håndlykken

Styremedlem:

Tori Loven Kirkebø

1. vara til styret:

Wibeke Bergheim

2. vara til styret:

Karin Gutenbrunner Byom
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3. vara til styret:

Roswitha Rosner

4. vara til styret:

Atle Rostad

5. vara til styret:

Tomas Andersen

Elena Gimeno Sanz tok permisjon fra vervet fra desember da hun fikk barn. Eva Lien hadde permisjon
fra vervet fra juli og ut desember.

Kontrollkomite:
Medlem:

Thomas Nygreen

Medlem:

Frøydis Olaussen

Varamedlem:

Marte Nilsen

Valgkomite:
Benedikte Pryneid Hansen (leder)
Idar Helle
Morten Edvarsen
Varaer:
Marie Sørhaug
Marius Hansen
Brita Brekke

SEKRETARIATET
Attac har i perioden hatt to faste ansatte, organisasjonssekretær ved Idun Moe og kampanjesekretær
Audun Myhra Bergwitz. I tillegg er leder Petter Slaatrem Titland frikjøpt og mottar lønn på samme
vilkår som de ansatte.
Kampanjesekretær var i foreldrepermisjon i perioden mars til august. Organisasjonssekretær er i
foreldrepermisjon fra august (fram til 1. mai 2017). Lise Rødland er ansatt som vikar for
organisasjonssekretær fra juni 2016 til og med juni 2017.
Leder og organisasjonssekretær har hatt 100 prosent stilling i perioden. Kampanjesekretær har 80
prosent stilling.
Sekretariatet er en del av kontorfellesskapet Solidaritetshuset, i Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på
Tøyen i Oslo.
De ansatte fremmet krav om tariffavtale gjennom Handel og Kontor, og Attac Norge valgte derfor å
melde seg inn i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiversforeningen (AAF). Styret godkjente inngåelse av
tariffavtale 21. januar 2017. Styret ved Ida Viksveen Larsen og Joakim Møllersen og de ansattes
tillitsvalgte forhandler om en lokal avtale om fleksibel arbeidstid, der arbeidet ikke er helt sluttført.
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Attac Norge
Kolstadgata 1
0652 Oslo
www.attac.no
attac@attac.no
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