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Forslagsnummer: PP 1 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug,  

Avsnitt: Åttande avsnitt 

Nåværende tekst: 
De sosiale følgene av nyliberalismen er spesielt alvorlig i land som de siste tiårene har måttet 
underkaste seg strukturtilpasningsprogrammene til Verdensbanken og Det internasjonale 
pengefondet. Betjening av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i 
sosialbudsjettene. og brutale tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for 
å frigjøre de ressursene som investorene gjør krav på. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 

De sosiale følgene av nyliberalismen er spesielt alvorlig i land som de siste tiårene har måttet 
underkaste seg strukturtilpasningsprogrammene til Verdensbanken og Det internasjonale 
pengefondet. Betjening av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i 
sosialbudsjettene. og brutale tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for 
å frigjøre øke mulighetene for investorer til å hente ut profitt.  de ressursene som investorene 
gjør krav på. 

Ny tekst (slik teksten blir etter vedtak): 

De sosiale følgene av nyliberalismen er spesielt alvorlig i land som de siste tiårene har måttet 
underkaste seg strukturtilpasningsprogrammene til Verdensbanken og Det internasjonale 
pengefondet. Betjening av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i 
sosialbudsjettene. og brutale tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for 
å øke mulighetene for investorer til å hente ut profitt.  

Begrunnelse: 

Viktig presisering slik at vi får tydeleg fram kva investorane har til hensikt. 

Relaterte forslag:  PP 6. Ved avstemning står forslaget for seg selv. 

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling: Innstilles vedtatt 
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Forslagsnummer: PP 2 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug,  

Avsnitt: Niande avsnitt 

Nåværende tekst: 
Velferdsordninger angripes overalt: Privatisering av utdanning, helsevesen, vann- og 
energiforsyning og andre offentlige velferdsgoder utgjør i økende grad en trussel mot velferd 
og demokrati både i rike land og i utviklingsland. I land der det finnes offentlige 
pensjonsordninger, blir lønnstakerne oppfordret til å gå over til ordninger med kommersielle 
pensjonsfond. Dermed blir deres egne arbeidsplasser i enda større grad underlagt absolutte 
krav om umiddelbar lønnsomhet. Slik blir nedslagsfeltet til finanskapitalen utvidet. 
Dereguleringen omfatter hele arbeidsmarkedet og fører til forverrede arbeidsforhold, mer 
utrygghet og arbeidsløshet, og nedbygging av sosiale sikkerhetsnett. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 

Velferdsordninger angripes overalt: Privatisering av utdanning, helsevesen, vann- og 
energiforsyning og andre offentlige velferdsgoder utgjør i økende grad en trussel mot velferd 
og demokrati både i rike land og i utviklingsland. I land der det finnes offentlige 
pensjonsordninger, blir lønnstakerne oppfordret til å gå over til ordninger med kommersielle 
pensjonsfond. Dermed blir deres egne arbeidsplasser i enda større grad underlagt absolutte 
krav om umiddelbar lønnsomhet. Slik blir nedslagsfeltet til finanskapitalen utvidet. 
Dereguleringen omfatter hele arbeidsmarkedet og fører til forverrede arbeidsforhold, mer 
utrygghet og arbeidsløshet, og nedbygging av sosiale sikkerhetsnett. Fagbevegelsen og andre 
folkelige organisasjoner er de viktigste motkreftene mot denne politikken. 

Ny tekst (slik teksten blir etter vedtak): 

Velferdsordninger angripes overalt: Privatisering av utdanning, helsevesen, vann- og 
energiforsyning og andre offentlige velferdsgoder utgjør i økende grad en trussel mot velferd 
og demokrati både i rike land og i utviklingsland. I land der det finnes offentlige 
pensjonsordninger, blir lønnstakerne oppfordret til å gå over til ordninger med kommersielle 
pensjonsfond. Dermed blir deres egne arbeidsplasser i enda større grad underlagt absolutte 
krav om umiddelbar lønnsomhet. Slik blir nedslagsfeltet til finanskapitalen utvidet. 
Dereguleringen omfatter hele arbeidsmarkedet og fører til forverrede arbeidsforhold, mer 
utrygghet og arbeidsløshet, og nedbygging av sosiale sikkerhetsnett. Fagbevegelsen og andre 
folkelige organisasjoner er de viktigste motkreftene mot denne politikken. 

Begrunnelse: 

Tillegg som seier kven Attac ser på som dei viktigaste motkreftene mot den rådande politikken. 

Relaterte forslag: Ingen  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling: Innstilles vedtatt 
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Forslagsnummer: PP 3 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug,  

Avsnitt: Ellevte avsnitt  

Nåværende tekst: 
Gjennom Oljefondet er Norge blitt en statlig finanskapitalist. Vi har tjent oss rike på å utvinne 
fossile energikilder som vi tilfeldigvis har hatt tilgang til. Attac Norge ønsker et nytt regime for 
norsk oljepolitikk, der oljeformuesforvaltningen har som mål å løfte verdens fattige og å skape 
et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn. Vi krever derfor at følgende overordnede 
prinsipper skal legges til grunn: For det første: Reduser oljeutvinningstempoet. For det andre: 
Skjerp de etiske retningslinjene for staten som finanskapitalist, herunder øyeblikkelig nei til 
involvering i hedgefond og selskap med forgreining til skatteparadis. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

 
Gjennom Oljefondet er Norge blitt en statlig finanskapitalist. Vi har tjent oss rike på å utvinne 
fossile energikilder som vi tilfeldigvis har hatt tilgang til. Attac Norge ønsker et nytt regime for 
norsk oljepolitikk, der oljeformuesforvaltningen også har som mål å løfte verdens fattige og å 
skape et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn. Vi krever derfor at følgende overordnede 
prinsipper skal legges til grunn: For det første: Reduser oljeutvinningstempoet. For det andre: 
Skjerp de etiske retningslinjene for staten som finanskapitalist, herunder øyeblikkelig nei til 
involvering i hedgefond og selskap med forgreining til skatteparadis. 

Ny tekst (slik teksten blir etter vedtak): 

Gjennom Oljefondet er Norge blitt en statlig finanskapitalist. Vi har tjent oss rike på å utvinne 
fossile energikilder som vi tilfeldigvis har hatt tilgang til. Attac Norge ønsker et nytt regime for 
norsk oljepolitikk, der oljeformuesforvaltningen også har som mål å løfte verdens fattige og å 
skape et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn. Vi krever derfor at følgende overordnede 
prinsipper skal legges til grunn: For det første: Reduser oljeutvinningstempoet. For det andre: 
Skjerp de etiske retningslinjene for staten som finanskapitalist, herunder øyeblikkelig nei til 
involvering i hedgefond og selskap med forgreining til skatteparadis. 

Begrunnelse: 

Same som for forslag PP 5. 

Relaterte forslag: PP 5. Ved avstemning står forslaget for seg selv. 

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling: Innstilles vedtatt 

 

 

 

  



Forslag til endringer i plattform  Side 6 av 9 
 

Attac Norges 17. ordinære landsmøte 3. og 4. mars 2018 

 

Forslagsnummer: PP 4 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug,  

Avsnitt: Andre prikkpunkt 

Nåværende tekst: 
 Beskatte kapitalinntekter. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 

 Beskatte kapitalinntekter, valutahandel og finansspekulasjon. 

Ny tekst (slik teksten blir etter vedtak): 

 Beskatte kapitalinntekter, valutahandel og finansspekulasjon.  

Begrunnelse: 

Redaksjonelt tillegg som gjer punktet samsvarande med det som allereie står i sjette avsnitt. 

Relaterte forslag:  Ingen  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen  

Komiteens innstilling: Innstilles vedtatt 
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Forslagsnummer: PP 5 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug,  

Avsnitt: Fjerde prikkpunkt 

Nåværende tekst: 

 Bruke den norske oljeformuen aktivt til fordel for verdens fattige og for et miljømessig og 
sosialt bærekraftig samfunn. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

 
 Bruke den norske oljeformuen aktivt både til fordel for verdens fattige, og for et miljømessig og 

sosialt bærekraftig samfunn og opprettholde gode norske velferdsordninger. 

Ny tekst (slik teksten blir etter vedtak): 

 Bruke den norske oljeformuen aktivt både til fordel for verdens fattige, for et miljømessig og 
sosialt bærekraftig samfunn og opprettholde gode norske velferdsordninger. 

Begrunnelse: 

Den opprinneleg formuleringa kan oppfattast som at Attac meiner at «oljepengar» ikkje kan brukast i Norge, 

men at dei utelukkande skal brukast i resten av verda. Opprinneleg tekst vil kunne mistydast om dette og 

bidra til å svekke viktige politiske alliansar i Norge for Attac og svekke arbeidet med å få brei tilslutning til 

Attac sin politikk. Tillegget gjer også at punktet samsvarar betre med det vi allereie har sagt både i niande 

og ellevte avsnitt. 

Relaterte forslag: PP 3. Ved avstemning står forslaget for seg selv.  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling: Ingen innstilling 
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Forslagsnummer: PP 6 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug,  

Avsnitt: 15, kulepunktene.  

Nåværende tekst: 

Attac Norge vil: 

 Bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien. 
 Beskatte kapitalinntekter. 
 Avskaffe skatteparadis. 
 Bruke den norske oljeformuen aktivt til fordel for verdens fattige og for et miljømessig 

og sosialt bærekraftig samfunn. 
 Arbeide for et åpent, demokratisk og rettferdig internasjonalt handels- og 

investeringssystem med muligheter for politisk styring av markedskreftene for å 
ivareta innbyggernes sosiale behov, matsikkerhet og en forsvarlig ressursutnyttelse. 

 Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i gjeldsrammede land og en 
bruk av de frigjorte ressursene til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling. 

 Forsvare det offentlige trygdesystem og motarbeide at det overføres til private 
pensjonsfond basert på spekulative finansplasseringer 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

 Bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien. 
 Beskatte kapitalinntekter. 
 Avskaffe skatteparadis. 
 Bruke den norske oljeformuen aktivt til fordel for verdens fattige og for et miljømessig 

og sosialt bærekraftig samfunn. 
 Arbeide for et åpent, demokratisk og rettferdig internasjonalt handels- og 

investeringssystem med muligheter for politisk styring av markedskreftene for å 
ivareta innbyggernes sosiale behov, matsikkerhet og en forsvarlig ressursutnyttelse. 

 Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i gjeldsrammede land og en 
bruk av de frigjorte ressursene til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling. 

 Forsvare det offentlige trygdesystem og motarbeide at det overføres til private 
pensjonsfond basert på spekulative finansplasseringer 

 Bidra til å hindre privatisering av offentlige omsorgs- og velferdsordninger slik at det 
ikke skal kunne hentes  profitt ut av offentlige midler, men at de brukes helt og fullt til 
gode tilbud for brukerne. 

Ny tekst (slik teksten blir etter vedtak): 

 Bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien. 
 Beskatte kapitalinntekter. 
 Avskaffe skatteparadis. 
 Bruke den norske oljeformuen aktivt til fordel for verdens fattige og for et miljømessig 

og sosialt bærekraftig samfunn. 
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 Arbeide for et åpent, demokratisk og rettferdig internasjonalt handels- og 
investeringssystem med muligheter for politisk styring av markedskreftene for å 
ivareta innbyggernes sosiale behov, matsikkerhet og en forsvarlig ressursutnyttelse. 

 Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i gjeldsrammede land og en 
bruk av de frigjorte ressursene til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling. 

 Forsvare det offentlige trygdesystem og motarbeide at det overføres til private 
pensjonsfond basert på spekulative finansplasseringer 

 Bidra til å hindre privatisering av de offentlige omsorgs- og velferdsordningene slik at 
det ikke skal kunne hentes ut profitt av de offentlige midlene som helt og fullt skal 
brukes til gode tilbud for brukerne.  

Begrunnelse: 

Konkretisering som følgjer opp det det vi tidligare har omtalt i sjuande, åttande og niande avsnitt, og 

i det nye prikkpunktet seier vi i Attac kva som er vår motivasjon, satt opp mot dei private investorane 

sin hensikt. 

Relaterte forslag: PP 1. Ved avstemning står forslaget for seg selv.  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling: Innstilles vedtatt 

 

 

 


