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POLITISK OPPDATERING 

Handelspolitikk 

TISA-avtalen: død eller levende? 
Tidlig på vinteren 2016 møtte TISA-forhandlingene veggen. En hittil ukjent konflikt skulle bry hodene 

til forhandlerne, nemlig diskusjon om eierskap og flyt av stordata. Dataen er samlet sammen på 

nettet fra mennesker som benytter seg av tjenester som på en eller annen måte er knyttet til 

internett. USA vil at amerikanske selskaper skal kunne sende dataen fritt over landegrenser.  

For å dekke over slike stridstemaer la Norge vekt på at problemet lå hos Trump-administrasjonens 

uvilje til å forhandle. På spørsmål fra Attac om Norges rolle i konflikten, svarte UDs statssekretær 

Tone Skogen at Norge «er klare når som helst» til å starte forhandlingene igjen. Men Trump-

administrasjonen, som har tette bånd til IT-selskapene som ivrer mest for TISA, er positive til avtalen. 

TISA-avtalen er en «viktig avtale» og «havner ikke i grøfta», fortalte USAs handelssjef, Robert 

Lightizer til senatets finanskomité i juni 2017, ifølge Inside US Trade. Likevel har ikke partene kommet 

seg tilbake til forhandlingsbordet. 

Striden om personvern førte til slutt til at TISA-forhandlingene strandet. Etter hvert som EU satt seg 

inn i saken mente flere medlemsland at dataen kan inneholde personsensitiv informasjon som må 

holdes innenfor EUs grenser. USAs ønske om frie tøyler til teknologiselskapene kan gjøre at sensitive 

personopplysninger havner i land med mye svakere personvern enn Norge og EU. De som vil tjene på 

det er de store IT-selskapene, som ifølge den tyske organisasjonen LobbyControl er de som lobber 

mest for TISA:  

Les mer om tek-selskapenes lobbyvirksomhet her: 

http://attac.no/2017/06/09/it-industrien-lobber-tisa/  

Spørsmålet om eierskap til data kom samtidig med mer oppmerksomhet om makten til 

teknologiselskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple i vesten, og Alibaba og Baidu i Kina. The 

Economist kaller dataen «den nye oljen», fordi data er råvaren i utviklingen av kunstig intelligens. 

Mange av partene i TISA-avtalen kom helt uforberedt til diskusjoner om dette temaet. Derfor har 

ikke forhandlerne klart å komme fram til en løsning som gjør at TISA-avtalen kan bli signert. 

I mai 2017 erklærte USAs handelsminister Robert Lightizer til senatet at USA ønsker en TISA-avtale.  

EU ville vente til etter valgene i Frankrike og Tyskland før de ville prøve å løse personvernkonflikten i 

TISA. Etter det tyske valget i september 2017 skjedde det imidlertid ikke noe. Det er nå uvisst om 

TISA-avtalen er helt død eller om forhandlingene vil bli gjenopptatt i løpet av 2018. 

Under radaren: CETA, TPP, TTIP  
CETA-avtalen trådte i kraft etter at den ble vedtatt i EU-parlamentet i februar 2017. Til tross for at 

avtalen skal ratifiseres av hvert enkelt medlemsland, bestemte EU og Canada at store deler av 

avtalen skulle tre i kraft før det for å unngå hindringer. 

Uten USA, og utenfor medienes søkelys, har 11 land fortsatt forhandlingene om TPP-avtalen. 

Landene kom i januar 2018 til enighet og det er ventet at de vil signere avtalen i mars.  Trump trakk 

USA ut av TPP-forhandlingene en uke etter at han inntrådte som president. I sin tale på World 

Economic Forum i januar 2018, sa imidlertid Trump at USA nå åpner for å delta i TPP-samtaler. 
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TTIP-avtalen ble i 2016 lagt på i graven, men enkelte deler av avtalen kan bli forhandlet videre i 

stillhet. Dette gjelder de kontroversielle mekanismene for «regulatorisk samarbeid» som skal gjøre 

regelverkene i EU og USA mest mulig like. Resultatet kan bli at reguleringer og standarder for bl.a. 

helse, miljø, personvern og arbeidstakerrettigheter senkes til et minste felles multiplum. 

USA, Canada og Mexico har startet reforhandlingene om NAFTA-avtalen. Blant kravene til 

sivilsamfunnet er å fjerne investor-stat-domstolen og få strengere beskyttelse for miljø og arbeidere. 

Handelsavtale mellom Norge og Kina. Ny investor-stat-domstol 
Forhandlingene om en handelsavtale mellom Norge og Kina ble stanset da Liu Xiaobo fikk Nobels 

fredspris i 2010. Etter syv år med stille straff fra Kina startet forhandlingene opp igjen i august 2017. 

Regjeringene i Norge og Kina vil begge at avtalen skal ha en investor-stat-domstol hvor selskaper kan 

saksøke myndighetene utenfor det nasjonale rettsvesenet. «Både Erna Solberg og Xi Jinping har en 

demokratikonflikt å løse med sine innbyggere», skrev Petter ST i en kronikk på NRK Ytring den 26. 

juni:https://www.nrk.no/ytring/demokratikonflikten-er-ikke-over-1.13576555  

Til tross for at investor-stat-domstolene har blitt diskreditert og har møtt massive protester, forsøker 

flere land å fremme nye varianter av dette systemet i ulike fora. Våren 2017 la EU-kommisjonen fram 

et forslag om en permanent internasjonal investor-stat-domstol, Multilateral Investment Court. En 

slik domstol har blitt inkludert i CETA-avtalen, og kommisjonen vil nå få flere land med på forslaget: 

http://attac.no/2017/04/19/derfor-ma-investeringsdomstoler-stoppes/  

Også den norske regjeringen har gått inn for en modell for investeringsavtaler som inneholder 

investor-stat tvisteløsning. Forslaget, som ble lagt ut på høring i 2015, var så upopulært at det ble 

lagt i en skuff. 

På en avsluttende pressekonferanse holdt i etterkant av WTO-møtet av det internasjonale nettverket 

Our World is Not For Sale, som Attac er en del av, kommenterte ulike aktører deler av forhandlingene 

og sluttresultatet: http://attac.no/2017/12/15/mener-sivilsamfunnet-wto-toppmotet/  

Krise på WTO-møte 
I desember var Argentina vertskap for toppmøte i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). 

Utviklingslandenes første prioritet var å løse gamle konflikter om jordbruk og få lov til å bygge opp 

offentlige matlagre. De rike landenes første prioritet var å få kapitler fra TISA-avtalen inn i WTO. 

Eierskap og kontroll av stordata, en global standard for nasjonale reguleringer og tjenestehandel ble 

lagt på forhandlingsbordet. Investeringsbeskyttelse for selskaper ble også lagt fram. Norge var villig 

med. 

Dermed gikk det som det måtte gå. De rike landene brøt nok en gang løftene fra «utviklingsrunden» 

helt tilbake til 2001. Utviklingslandene måtte kjempe med nebb og klør for å ikke bli bundet av nye 

regler som begrenser politisk handlingsrom. India fikk lov til å fortsette med matvareprogrammet sitt 

fram til neste WTO-møte, men ingen nye land får lov til å starte opp et. WTO-toppmøte ble avsluttet 

uten en slutterklæring. Det har skjedd før, men er uvanlig.  

Hva skjer på toppmøte i Verdens Handelsorganisasjon? Les mer her: 

http://attac.no/2017/11/23/skjer-pa-wto-ministermotet-desember/ 

Les mer om skandalen som rammet sivilsamfunnet på årets WTO-toppmøte på side 10. 

Etter møtet gratulerte USA vertskapet for et godt møte, og mente at dette WTO-møtet viste at 

enkeltland bør gå sammen om enkeltavtaler istedenfor å bli enige om et globalt regelverk hvor alle 

land gir og tar. USA og EU fikk kritikk for å være kompromissløse under forhandlingene. En norsk 
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deltager overhørte en av de amerikanske forhandlerne i kafeen en av dagene: «Vi har aldri vært så 

bundet til hender og føtter som nå». Amerikanerne hadde fått en klar instruks på å ikke inngå 

kompromisser i Buenos Aires. 

I tråd med USAs strategi gikk flere land sammen og publiserte sine egne konklusjoner, uten at disse 

ble vedtatt som offisielle WTO-erklæringer. Norge gikk sammen med resten av TISA-landene og lovte 

hverandre at de skulle starte diskusjoner om et regelverk om elektronisk handel og eierskap og 

kontroll av stordata. Den Afrikanske Gruppen gikk hardt ut mot dette forslaget. Bare Nigeria og et 

knippe andre utviklingsland ble med TISA-landene på dette initiativet. Initiativet starter formelt 

utenfor WTO i løpet av våren og sommeren 2018. 

På WTO-toppmøte i Argentina ble det prøvd ut en ny strategi for å gi enkelte temaer en bedre klang i 

forhandlingsrommet. Blant annet presenterte over 100 WTO-land en erklæring med navnet «Trade 

and Women’s Economic Empowerment». Her argumenterte de for at handelsregler med mindre 

politisk styring (såkalt «frihandel») skulle føre til flere muligheter for kvinner. I løpet av et knapt døgn 

hadde over 100 kvinneorganisasjoner fra hele verden samlet seg om et opprop mot framstøtet fra 

WTO. Til slutt var om lag 200 organisasjoner tilsluttet.  

Kvinnene pekte på de ødeleggende effektene av eksisterende WTO-regler for kvinner, inkludert 

uoverkommelig dyre medisiner, feminisering av lavtlønnede jobber av dårlig kvalitet, tap av 

inntektskilder for kvinnelige småbønder og matsuverenitet for å fø familiene deres, omplassering av 

urfolkskvinner av transnasjonale selskaper, og en marginalisering av kvinners småbedrifter fordi 

myndigheter ikke kan kjøpe lokalt. 

 Initiativet ble kalt «rosavasking» av WTO. Les uttalelsen her: 

http://ourworldisnotforsale.net/2017/Feminist_stmt.pdf 

 Les om saken her:  

http://attac.no/2017/12/13/kjonn-trojansk-hest-a-innfore-nye-temaer-wto/ 

Den samme strategien ble prøvd ut på små- og mellomstore bedrifter. Under honnørord som 

«inkludering», «utvikling» og vekst for små og mellomstore bedrifter la flere WTO-land forslag som 

blant annet legger enorme begrensninger på hvilken politikk landene kan føre nasjonalt. Forslagene 

gikk i enkelte tilfeller lengre enn TISA-avtalen. I virkeligheten ønsker ikke små- og mellomstore 

bedrifter nye regler i WTO, men hjelp til helt andre ting.  

 Les mer her: http://attac.no/2017/10/05/i-noen-andres-navn/ 

 Les hva Attacs internasjonale nettverk synes om WTO-toppmøte 

http://attac.no/2017/12/15/mener-sivilsamfunnet-wto-toppmotet/ 

 Les Camilla Hansens oppsummering av WTO-toppmøte her: 

http://attac.no/2017/12/21/presser-pa-nye-demokratibegrensende-regler-wto/ 

 Les alt fra WTO her: 

http://attac.no/tag/wto/ 

Nytt statsbudsjett 
I november ble regjeringen til slutt enig om et nytt statsbudsjett sammen med støttepartiene. I 

nasjonalbudsjettet blir regjeringens handelspolitikk og arbeid med bærekraftmålene omtalt i korthet.  

«Regjeringens beskrivelse av sin egen handelspolitikk og status for handelspolitikken er feil. 

Stortinget og befolkningen blir villedet om sentrale handelsspørsmål», skrev Attac-leder Petter i en 

kommentar: http://attac.no/2017/11/23/misvisende-om-handelspolitikk-fra-regjeringen/ 

http://ourworldisnotforsale.net/2017/Feminist_stmt.pdf
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Skatterettferdighet 

2016 handla om Panama papers. I 2017 kom Paradise papers. 

Paradise papers 
I november 2017 viste Paradise papers for ei heil verd at omfanget i bruk av skatteparadis, blant rike 

og mektige over heile verda, er enormt. Dei avslørte skattetriksing blant alt frå statsleiarar til 

idrettsstjernar til gigaselskap som Nike og Glencore, og at det er enorme summar det er snakk om. 

Med Paradise papers kom det endelege punktumet for orsakinga om at dette med skatt er så 

vanskeleg å forstå. Vanlege arbeidsfolk betaler den skatten dei skal, medan mange rike og mektige 

finn måtar å unngå å betale på. Dermed snyltar dei som har mest på dei som har mindre, i eit 

skremmande stort omfang. 

Panama- og Paradise papers flytta debatten om skatteparadis frå om dei brukast til korleis. Premissa i 

den offentlege debatten liknar i stor grad på våre, og det har etablert seg som eit etablert, 

uomtvisteleg faktum at mykje pengar snikast unna. 

Foreløpig har debatten om tiltak og løysingar ikkje følgd etter - så her har vi ei utfordring for 

perioden framover med å vise at vi har tiltak som vil redusere problemet, og ikkje minst få 

gjennomført dei. 

2017 var året for å vera sjokkert over omfanget. 2018 bør bli året for å gjera noko med det. 

Automatisk informasjonsutveksling 
Automatisk informasjonsutveksling er eit viktig tiltak mot skatteparadis. Det går rett og slett ut på at 

skattemyndigheitene i forskjellige land deler informasjon - informasjon om inntekter og formue med 

landet personen faktisk bur i. 

Norge har tilsluttet seg internasjonale avtaler om automatisk informasjonsutveksling, som heiter CRS 

(Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Frå i år av er 100 

land med i desse systema. 

Det er bra, men ikkje godt nok. Ein ting er at det openbart manglar mange land, men det kanskje 

største problemet er at dette ikkje vil fungere i praksis i dag - det gjeld i praksis kun for personar, 

ikkje selskap. Eit ordentleg eigarskapsregister, som får fram kven som er eigentlege eigarar av eit 

selskap, må dermed på plass så fort som råd er. 

Trenering 
I Noreg har vi i dag ein versjon av land-for-land-rapportering, men med unntak som i praksis tek unna 

bruk av skatteparadis frå rapporteringa. Stortinget har for lengst - samrøystes - vedteke å tette dette 

hôlet, faktisk så langt tilbake som i 2015. Framleis har det ikkje regjeringa gjort noko som helst med 

det. Stortinget har også vedteke eigarskapsregister som skildra over, men heller ikkje har har dette 

vedtaket nådd lengre enn til kontora i finansdepartementet. 
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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 2017-2018 

Handelspolitikk 

Internasjonalt samarbeid 
Nestleder Mathilde Dahl, AU-medlem Ann Christin 

Billing og koordinator for handelsgruppa Camilla 

Hansen dro til Brussel i juni for å delta på kurs i TISA-

avtalen og knytte tettere kontakt med det 

internasjonale TISA-nettverket i Our World Is Not For 

Sale. Fra Norge var også Fagforbundet med. Kurset 

ble holdt av professor ved Auckland University, Jane 

Kelsey som har analysert TISA-lekkasjene for 

Wikileaks. Både teknisk trening i handelsspråket, 

kampanjeutvikling og aksjonisme var på dagsorden. 

Attacs nestleder Joakim Møllersen deltok på demonstrasjonene mot G20 i Hamburg i juli, hvor 

handelsavtaler var et hovedtema. «Det er et grunnleggende demokratisk problem når verdens 

mektigste politikere forskanser seg til hemmelige samtaler hvor de vil forhandle avtaler og diskutere 

politikk som de i liten eller ingen grad har diskutert med velgerne», sa Møllersen i en pressemelding: 

http://attac.no/2017/07/03/verdens-mektigste-ledere-motes-hamburg-attac-star-folkehavet-

protester-pa-utsiden/ Joakim ble også intervjuet av Finansavisen.  

Attac etablerte i høst en bloggredaksjon for Attac-bloggen på attac.no. Bloggen inkluderer også en 

egen handelsblogg. I 2017 ble det publisert 14 blogg-innlegg. «At utenrikspolitikk er blitt 

innenrikspolitikk betyr  ikke at norsk utenrikspolitikk ikke får konsekvenser utover egne grenser. 

Politikken som føres i dag rammer utviklingsland spesielt. Dette vil Attac-bloggen løfte frem», skriver 

Lise Rødland: http://attac.no/2017/08/31/handelspolitikk-er-utviklingspolitikk/  

Takket være Handelskampanjen dro Attac-leder Petter Slaatrem Titland til Verdens 

Handelsorganisasjons «Public Forum», som er en liten uke med seminarer og debatter hos WTO i 

Geneve. Miriam Bugge fra Attac Blindern deltok også for 

Handel og Kontor. Handelskampanjen stilte i alt med seks 

representanter på forumet. Dette ble også en møteplass for 

vårt internasjonale handelspolitiske nettverk.  

Vi hadde også et møte med lederen for den norske 

delegasjonen, Harald Neple, for å få klarhet i Norges 

posisjoner fram mot WTO-toppmøte. Innen 

jordbrukspolitikken har Norge mye kunnskap og kjente 

posisjoner. Innen andre felt, være seg elektronisk handel eller 

fiskerisubsidier, får vi vite svært lite av de norske 

representantene. 

 

 

 

Fra venstre: Hege Skarrud og Taran Grefberg (Spire), Petter ST (Attac) 

Anniken Storbakk (Handelskampanjen) og Miriam Bugge (Handel og 

Kontor) 
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Skandale på WTOs ministermøte i Buenos Aires 
Ut av det blå bestemte argentinske myndigheter seg for å utestenge deltakere på ministermøtet til 

WTO i Buenos Aires 10.-13. desember. Blant de 63 sivilssamfunnsrepresentantene som ble nektet 

deltakelse på ministermøtet, var Attac leder Petter Slaatrem Titland. På vei til Argentina ble han 

stoppet og utvist til Brasil. 

Les hva som skjedde her: http://attac.no/2017/12/11/hvem-er-denne-mannen/ 

Utestengelsene sådde tvil om møtets legitimitet og rettet oppmerksomheten mot trusler mot det 

argentinske demokratiet under nåværende president Mauricio Macri. 

«At Argentina utestenger Attac Norge og en rekke andre aktører fra konferansen er uhørt og er ikke i 

tråd med WTOs formål om å være en demokratisk organisasjon», skrev Attac på nettsidene 4. 

desember: http://attac.no/2017/12/04/attac-norge-63-sivilsamfunnsrepresentanter-utestengt-wto-

toppmotet/  

Attac Frankrike ble stoppet på grensen, men kom inn. Den kjente hjelpeorganisasjonen Oxfams tyske 

avdeling ble utestengt, sammen med flere fagforeninger, blant annet UNI Americas, en 

paraplyorganisasjon hvor Fagforbundet, Fellesforbundet, El og IT og Handel og Kontor er 

medlemmer. Akademikere, advokater, to næringslivsorganisasjoner, flere utdannings- og 

helseorganisasjoner, samt Friends of the Earth International (Natuvernvforbundets internasjonale 

organisasjon) ble utestengt. 

Saken fikk voldsom oppmerksomhet i argentinske og 

internasjonale medier, se medieoversikten. 

Først etter at de fikk direkte beskjed fra 

utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide bøyde de 

argentinske myndighetene av og slapp Petter inn igjen. 

Kun de deltagerne som fikk støtte direkte fra 

ministernivå ble fjernet fra svartelisten. 

Om lag 30 av de 63 utestengte deltagerne fikk ikke omgjort 

sin status. Noen av dem dro aldri til Buenos Aires. Fire av dem var 

aktivister fra Attacs søsterorganisasjon Global Justice Now.  

Aktivistene fra nettverket vårt som var tilstede under WTO-toppmøtet klarte å påvirke delegatene. 

Dermed har vi grunn til å tro at de utestengte aktivistene mistet sin mulighet til å gjøre det samme.  

Politisk påvirkningsarbeid 
Attac har levert høringsinnspill til den årlige gjennomgangen av Oljefondet, og gitt innspill til KrF og 

Rødt om årets statsbudsjett. Vi har hatt et møte med SV om FN-traktatet for menneskerettigheter og 

næringsliv.  

I januar sendte vi brev til 25 utvalgte stortingsrepresentanter med en rekke oppfordringer for det nye 

året. «Nyttårsforsettene» ga en kort introduksjon til våre kjernesaker og hvordan jobbe med dem 

som politiker. Initiativet kom etter et ønske om å gjøre mer lobbyarbeid direkte mot Stortinget. 

Samarbeid med fagbevegelsen 
Samarbeidet med Fagforbundet har vært viktig i perioden. Året startet med en innledning om 

«handel etter Trump» på Fagforbundets nordiske samling. Gjennom perioden har vi samarbeidet 

gjennom Handelskampanjen om reisene til WTO Public Forum og WTO-toppmøte. Vi har arrangert to 

møter om skatteparadis – en debatt på vårparten og et seminar på høsten, se side 16. 
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Fra WTO-toppmøte i Buenos Aires … 
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Skatterettferdighet 

Oljefondet 
Vinteren 2017 deltok Attac i arbeidet med å utforme hvilke forventninger Oljefondet har til 

selskapene de investerer i når det gjelder deres skattepolitikk. Arbeidet ble ledet av Forum for 

Utvikling og Miljø (ForUM) og involverte Redd Barna, Changemaker og Kirkens Nødhjelp. Vi hadde to 

møter med Norges Banks Investment Managment (NBIM) som forvalter Oljefondet. Arbeidet førte til 

et såkalt «forventningsdokument» om skatt.  

Dokumentet ble skrevet av NBIM-ansatte i London, men resultatet ble synlig forbedret etter innspill 

fra sivilsamfunnet. Forventningene overgår på enkelte punkt norsk lovverk. Blant annet forventer 

Oljefondet en offentlig land-for-land-rapport og stadfester at verdier skal skattlegges der de skapes.  

De nye forventningene ble lansert i mars: https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/oljefondet-

skal-kreve-okt-apenhet-om-skatteparadis/ 

I desember sendte Norges Bank et brev til 500 selskaper og presenterte de nye forventningene. 45 av 

selskapene svarte.  

Vi får ikke vite hvordan dialogen med selskapene foregår, og hva Norges Bank gjør for å skjerpe 

kravene. Aggressiv skatteplanlegging eller skattefusk er ikke innenfor saksfeltene som gir Etikkrådet 

lov til å anbefale uttrekk. 

Attac følger opp arbeidet ved å kreve innsyn i oppfølgingen av selskapene. Attac vil også kreve 

endringer i Etikkrådets muligheter til å trekke Oljefondet ut av selskaper i året som kommer. 

Paradise Papers og land-for-land-rapportering 
I forbindelse med Paradise Papers-skandalen fikk Attac presset på for land-for-land-rapportering i 

norske medier. Nå ble det endelig mer fokus på regjeringens trenering av viktige tiltak i Norge. Attac 

fikk forsiden på Dagsavisen dagen etter lekkasjen, og et leserinnlegg i Aftenposten. 

Land-for-land-rapporten ble evaluert i 2017 av konsulentbyrået Deloitte. Attac støttet Publish What 

You Pay sitt innspill til forbedring av lovverket. Etter evalueringen har ikke Finansdepartementet sagt 

noe om hvordan innspillene blir ivaretatt, så vi må fortsette å presse på for å se resultater. 

Apple og BNP Paribas til sak mot Attac Frankrike 
I desember hadde Attac Frankrike demonstrasjoner mot Apple i flere franske byer. Aktivister hang 

opp plakater inne og utenfor butikken, skrev med kulturmelk på glassmonter og spilte og sang 

innendørs, mens de delte ut informasjon til de som jobber der og folk som gikk forbi.  

Under aksjonen mot BNP Paribas tok demonstrantene stolene fra de ansatte og satt de utenfor 

butikken. De skulle vise fram hullene i felleskassen skatteparadisene etterlater seg.  

Både Apple og BNP Paribas gikk til søksmål mot Attac Frankrike. Apple ville ikke straffe Attac 

Frankrike umiddelbart, men ilegge oss en bot på 1,4 millioner kroner dersom noen demonstrerte i 

framtiden. I februar tapte Apple saken i tingretten i Paris, som ikke ville bruke tid på den. Apple ble 

bedt om å betale 2000 euro til Attac Frankrike! 

Attac Frankrike mener utfallet av rettssaken er svært viktig da den kunne banet vei for en ny type 

framstøt fra store selskaper.  

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/oljefondet-skal-kreve-okt-apenhet-om-skatteparadis/
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/oljefondet-skal-kreve-okt-apenhet-om-skatteparadis/
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«Dette er rein skremsel. Demonstrasjonene var like etter Paradise Papers, og vi traff en nerve siden 

skatteunndragelse var et brennende tema», sa Alice Picard fra Attac Frankrike til Radikal Portal. 

«Selskaper som Apple har fått høy selvtillit. At de ikke vil betale skatt må sees i sammenheng med 

slike angrep på ytringsfriheten». sa Attac-lederen til Aftenposten; «En forsmak på metodene til 

storselskapene» 

Saken fra BNP Paribas skal opp i juni. Der er den pensjonerte læreren Nicole Briand er tiltalt for 

organisert tyveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilder fra en Apple-butikk i Paris. 

Attac Frankrike var der i to timer og 

fortalte om boten Apple har fått fra 

EU-kommisjonen for å ha en ulovlig 

skatteavtale med Irland. Apple 

nekter å betale den.  

Under: Star Wars-tema på 

demonstrasjonene før 

rettsavgjørelsen! 

Dette må 

vi gjøre  

i Norge 

også! 
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Europa 

Europagruppa 

Europagruppa i Attac har blitt gjenetablert som en fast møteplass for aktivister i Oslo.  Gruppa har 
hatt 7 interne møter for å kunne gå mer i dybden og tillate mer høyttenkning, og arrangert møter på 
Cafe Vespa og Humla i Oslo. 

Gruppa har intensjoner om å følge med på de ulike bevegelsene som vil bryte med eller reformere 
EU. Gruppa etablerte en Dropbox tilgjengelig for alle tilknyttet Europagruppa. I denne ble det lagt inn 
7 ulike artikler om Europas utvikling, bl.a. «Ten Proposals to Beat the European Union» og «DiEM25's 
European New Deal». På bakgrunn av artiklene hadde gruppa et eget studiemøte der de ulike 
strategiene ble diskutert, men ikke vektet.  

Gruppa har satt sammen og skrevet “Landrapport fra Norge” der de har oppsummert de ulike 
posisjonene i den norske «Europadebatten». Rapporten ble distribuert til ulike nettverk i Europa. 

Nei til EU inviterte til samarrangement på den kommende Globaliseringskonferansen, om utviklingen 
i Europa og EU, med fokus på nasjonal suverenitet. Europagruppa foreslo at bredden i arrangementet 
skulle sikres ved at nasjonal suverenitet ikke ble diskutert uten at det samtidig ble satt søkelys på de 
områdene der Europa må fungere overnasjonalt. Forslaget ble ikke fulgt opp av styret i Nei til EU. 

Som økonomisk tema har Europagruppa fokusert på eiendom og finans. Hvordan Norges økonomi 
har gjort seg avhengig av denne sektoren og hvordan eiendomsutvikling er en del av 
spekulasjonsøkonomien. Gruppa har studert hvordan boligboblen har utviklet seg i Norge og 
sammenliknet dette med utviklingen i USA forut for finanskrisen i 2007-2008. Gruppa ser på 
kunnskap om «politisk økonomi» som en forutsetning for å forstå eurokrisen og den påfølgende 
«austerity-politikken» i Europa. Gruppa har planlagt åpne studiemøter på boka «Ustabilitetens 
politiske økonomi» av Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tanøy. 

For å utvikle en mer sosial og solidarisk politikk i Europa, må politikken knyttes til nye økonomiske 
modeller. Høsten 2018 er det 10 år siden finanskrisen, mange sier at en ny krise er rundt hjørnet. 
Gruppa har begynt debattene: Hva kan gjøres? Hvilke alternativer finnes? På kort sikt mot fattigdom 
og motløshet. På lang sikt for å endre ukritisk vekst med økende klimatrussel og voksende ulikheter. 

 

Solidaritet med Hellas 

Samarbeidsprosjektet «Solidaritet med Hellas» gjennom LO i Oslo fortsetter i sitt andre år. Til nå har 

50 000 kroner blitt samlet inn fra fagforeninger i Norge og enkeltpersoner. Prosjektet har en 

representant på jevnlige besøk i Hellas som rapporterer om pengebruk og holder tett kontakt med 

grekerne. 
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ARRANGEMENTER OG AKSJONER 

Skatteparadis 

Zucman på besøk 

I oktober fikk vi staselig besøk av verdens kanskje mest kjente forsker på skatteparadis. Gabriel 

Zucman var i Norge for å snakke om forskningen han har gjort med Anette Alstadsæther fra NMBU. 

Rundt 80 mennesker kom på Sentralen 25. oktober for å høre ham snakke, og se debatten mellom 

Nicolai Astrup (H), Marianne Marthinsen (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).  Arrangementet var et 

samarbeid mellom Attac, Tax Justice, Fagforbundet, Manifest, Publish What You Pay og Aftenposten.  

Astrup var svært defensiv om skatteparadis på debatten. 

Fire måneder senere ble Astrup utviklingsminister. Da 

han skrev en slags arbeidsbeskrivelse til Dagsavisen 

dagen etter han inntrådte, svarte Attac med å minne 

Astrup på uttalelser som «Vi kan tape ganske mye som 

pådriverland hvis vi beveger oss helt foran i heatet. Det 

kan skade saken».  

Både for å skjerpe forventningene til Astrup, men også 

for å gjøre meningsmotstanderne på Stortinget klar over 

Høyres politikk på området. 

 

Attac deltok også på lanseringen av Gabriel Zucmans bok «Skjult rikdom» i Norge. Det var en debatt 

ledet av Petter Slaatrem Titland 30.mars, i samarbeid med Manifest Forlag, Fagforbundet, Publish 

What You Pay og Tax Justice Network.  

Filmvisninger om skatteparadisvarslere 

Både på Arendalsuka og i Oslo 3. november, i regi av Attac Studentlag Oslo, ble filmen «Under huden 

på en varsler» vist på åpne filmvisninger. Filmen handler om Raphaël Halet og Antoine Deltour, to 

T.v: Zucman blir 

intervjuet av 

Aftenpostens 

økonomiredaktør 

Sigurd Bjørnestad fra 

Aftenposten. 

 

 

Under: Aslak Bonde 

krevde svar av 

politikerne. 
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ansatte i konsulentbyrået PwC, som var varslere i den første store skatteparadislekkasjen 

«LuxLeaks». Deltour ble dømt til betinget fengsel, og begge to måtte betale store bøter.  

Andre møter 

Det har vært åpne møter om skatteparadis i Trondheim 27. april med innledning fra Peter Ringstad, 

Tax Justice Network, og ett i Arendal 30. januar med innledning fra styremedlem Mads Opheim.  

Handelspolitikk 

TISA Reading Room Oslo 

Inspirert av aksjoner i flere Europeiske 

byer arrangerte Attac, sammen med 

Folkeaskjonen mot TISA «TISA Reading 

Room Oslo», torsdag 30.november 

2017. I et lite og koselig showroom 

container stod vi plassert midt på 

Jernbanetorget for å skape åpenhet om 

en lukket politisk verden; nemlig TISA 

forhandlingene. For selv om det har vært stille en stund rundt TISA og det kan virke som 

forhandlingene har tatt en pause, er kampen mot TISA enda ikke over. Handelsministeren i USA har 

sagt at TISA er en viktig avtale for USA, og forhandlingene kan gjennoppstå i nærmeste fremtid.  

 

Aksjonen satte åpenhet og demokrati i fokus ved å legge 

frem hemmeligstemplede dokumenter og informasjon 

for hele offentligheten midt i Oslo sentrum. Vi 

offentliggjore også en ny dyptgående analsye av TISAs 

konsekvenser på helse-og omsorgssektoren, skrevet av 

varastyremedlem Camilla Hansen. Flere tok turen 

innom, enten for en kopp kaffe eller for å lese TISA-

dokumentene. Aksjonen hadde også en spennende 

program der vi fikk besøk av flere hyggelig gjester som 

tok en prat og gjorde et intervju.  Alle intervjuene ble 

streamet live 

på facebook.Styremedlem Aksel Nærstad snakket om 

hvilke konsekvenser TISA og andre udemokratiske 

handelsavtaler har for utviklingsland. Nestleder i Rødt, 

Marie Sneve Martinussen og nestleder i Senterpartiet 

Anne Beathe Tvinnereim kom innom for å diskutere om 

TISA og dets demokratiske og politiske konsekvenser. 

Audun Skeidsvoll fra forbrukerrådet pratet om TISAs 

konsekvesner for personvern. 

Det var en kald november dag, men vi fyrte godt og holdt 

varmen inne i showroom. Mot slutten av dagen, hadde vi 

et underholdende innslag på programmet og brakka ble 
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fort full av folk. Da kom nemlig Knut Nærum innom for å tolke de mystiske tekstene i TISA-

dokumentene og for å lese utdrag fra sine artikler om handelsavtalter, tidligere publisert på 

dagbladet.no. Alt ble filmet og streamet live på facebook.  

Videoene fra aksjonen kan du se her: 
https://www.facebook.com/folkmottisa/videos/1538602366176152/  
 
Artiklen til Knut Nærum kan du lese her:  
https://www.dagbladet.no/kultur/her-ma-noen-ha-sagt-fokk-de-ufodte-hva-har-de-noensinne-
gjort-for-meg/60141248  
 

Møteserie om TISA 

Handelsgruppa har sammen med 

Folkeaksjonen mot TISA arrangert 

en rekke om møter om TISA i løpet 

av perioden. 31. mars var det møte 

om «Åpenhet om TISA nå!». 

Innledere var leder i Attac Norge, Petter 

Slaatrem Titland, styremedlem i 

Handelskampanjen, Heidi Lundeberg og 

koordinator for Handelsutvalget i Spire, 

Bjørnar Berntsen. 28. august var det 

møte om "Hvordan truer TISA 

menneskeretten til helse?" med Rolv Rynning Hansen fra 

Fagforbundet. Siste møte var 11. desember om «Planet eller 

profitt? TISAs konsekvenser for miljø & klima» med innledning 

fra Hege Skarrud, politisk nestleder i Spire. 

Attac Studentlag Oslo har også hatt et 

åpent møte om personvern og TISA 

med innledning fra Audun Skeidsvoll i 

Forbrukerrådet 6. april, og vært 

medarrangør for et møte i 

møteserien Verdenseminar om ISDS 

17.oktober.  

 

Valgdebatt om handel 

Attac var medarrangør da 

Handelskampanjen inviterte partiene 

til valgkampdebatt om «global handel 

og frihandelsavtaler – hva virker og 

hvorfor?» på utestedet Blå i Oslo den 

21. august. Det kom over 100 

mennesker.  

 

Valgdebatten fikk omtale hos ABC Nyheter 

(www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/08/21/195326226/konfr

ontasjon-om-klima-kontra-tisa-i-valgkampdebatt) 

Attacs banner i 1.mai-toget i Oslo hadde 

også handelstema. 

https://www.facebook.com/folkmottisa/videos/1538602366176152/
https://www.dagbladet.no/kultur/her-ma-noen-ha-sagt-fokk-de-ufodte-hva-har-de-noensinne-gjort-for-meg/60141248
https://www.dagbladet.no/kultur/her-ma-noen-ha-sagt-fokk-de-ufodte-hva-har-de-noensinne-gjort-for-meg/60141248
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/08/21/195326226/konfrontasjon-om-klima-kontra-tisa-i-valgkampdebatt
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/08/21/195326226/konfrontasjon-om-klima-kontra-tisa-i-valgkampdebatt
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Andre arrangement 

Arendalsuka og valget 

Einar Hagness, Mathilde Dahl, Bodil Christine Erichsen og 

Petter ST besøkte Arendalsuka og lokallaget i Agder i år. 

Filmvisning av «Under huden på en varsler» var Attacs 

aktivitet på årets Arendalsuke. Filmen var norgespremieren 

på dokumentarfilmen om varsleren bak Lux Leaks, Raphael 

Halet. Lux Leaks var den første av lekkasjer som avslørte 

skattefusk i skatteparadis, og forløperen til Panama Papers. 

LuxLeaks viste hvordan selskaper gjorde spesialavtaler med 

Luxembourg for å slippe skatt i EU. 

Vi stod på stand to dager, og delte ut løpesedler om valgbarometeret vårt, som var veldig populært! 

Gjennom hele uka publiserte vi videosnutter med kommentarer til valgbarometeret vårt. Videoene 

var svært populære, og sett av opptil 5000 personer.  

Nestleder Mathilde gjorde seg svært 

godt foran kamera. Valgbarometeret ble 

etter Arendalsuka prøvd ut på 

partibodene på Karl Johan noen dager 

før valget. Der fikk Mathilde blant annet 

FrP til å si seg enige at næringslivet 

trenger en bindende forpliktelse til 

menneskerettighetene.  

Attac Oslo 

Attac Oslo og Europagruppa suksessrike møtekonsept på Vespa hadde tre utgaver denne perioden. 

Landsmøtediskusjonen 2017 handlet om høyrepopulismen: «Lytter de, eller lurer de?». Historiker 

Knut Kjeldstadli innledet om identiteter, verdier, økonomisk politikk og innvandring. Det ble en het 

debatt, og omtrent alle av de 50 oppmøtte fikk ordet. Prisen for lengste appell ble delt ut!  

Over: Flyer fra filmvisningen. 

Varsleren Raphael Halet beæret oss 

med en videohilsen før filmen. 

Til venstre: Lene (Attac Aust-Agder) 

og Mathilde spiser is på stand. 
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I april var det franske valget under lupen. Attacs Frankrike-kjenner Idar Helle stilte sammen med LO i 

Oslo-leder Roy Pedersen og «valgkommentator» og litteraturviter Kristin Aukrust under tittelen 

«Presidentvalg i Frankrike – Mer høyreradikalisme eller åpning mot et sosialt Europa?» 

Attac Oslos årsmøte ble holdt i februar med besøk fra USA. Herman Mark Schwartz holdt et krasjkurs 

i politisk økonomi, hva som har blitt gjort etter finanskrisen, hva som gjenstår, og hvordan man kan 

unngå en ny finanskrise. 

Europagruppa og Attac Oslo hadde også sommeravslutning 7. juni på Rodeløkka med et åpent møte 

med tittelen «Hva er mulig? –  Ulike økonomers alternativer til nyliberalismen». 

Samfunnsøkonomene Camilla Bakken Øvald og Lars Gunnesdal innledet.  

Attac Oslo har et eget nyhetsbrev hvor de informerer om sine arrangement.  

Det var egen Attac-seksjon i 1. mai-toget i Oslo.  

Attac Studentlag Oslo 

Studentlaget har hatt mye aktivitet i perioden. De har hatt korrupsjonsjegerskole, stått på stand, 

arrangert infomøte, to filmvisninger og to åpne møter (omtalt over), og deltok i 1.mai-toget i Oslo 

sammen med Attac Oslo.  

Attac Aust-Agder  

Attac Aust-Agder har månedlige medlemstreff der de diskuterer stort og smått som er Attac-relatert, 

og i tillegg hatt et åpent møte om skatteparadis. Lokallaget er også svært viktig for arrangementene 

på Arendalsuka som de arrangerer sammen med hovedorganisasjonen.  

Attac Trondheim  

Attac Trondheim var aktivt fram til sommeren 2017, 

men har dessverre ikke fått I gang ny aktivitet fra 

høsten. De hadde et åpent infomøte 5. april, et 

møte om skatteparadis og deltok i 1.mai-toget i 

Trondheim.  

Attac-skolen 

En lørdag i oktober var tiden inne for Attac-skolens 

aktivist spesial. Rundt 15 deltagere fra syv 

forskjellige grupper konspirerte om mediearbeid, 

aksjonisme, lokallag som politisk verksted og 

verving.  

I forkant av Attac-skolen var det filmvisning av filmen «Spain Against the Current» om finanskrisa og 

Spania. 

Foredragsturne 

Attac Trondheim i 1.mai-toget.  
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På vårparten tok organisasjonsrådgiver Lise og Petter ST en økt med foredrag om handelspolitikk og 

videregående skoler og folkehøyskoler. Opplegget ble godt mottatt. Slike foredragsturer er 

arbeidskrevende, og må gjøres mer av tillitsvalgte dersom det skal monne. 

Europeisk sommeruniversitet 

Attac Norge sendte i år 3 til Attac-nettverkets 

europeiske sommeruniversitet med reisetipend. 

To av deltakeren produserte bloggposter til 

nettsiden om det politiske innholdet på konferansen. 

Finance Watch Forum, Brussel 

Finance Forum ble arrangert av Finance Watch i Brussel 4. - 5. desember, og over 200 

engasjerte aktivister, økonomer, akademikere, finansaktører var til stede for å snakke om 

finansindustrien, kampen for en demokratisk og rettferdig finanspolitikk og veien videre for 

organisasjoner og aktivister. Nestleder Mathilde Dahl deltok som representant for Attac 

Norge.  

 

I år er det 10 år siden finanskrisen inntraff i USA og spredte seg til Europa og resten av 

verden. Banker gikk konkurs, panikk spredte seg i finansmarkedet, arbeidsledigheten steg 

drastisk, lønninger og pensjoner ble kuttet og statsgjelden økte i flere land. Spesielt Hellas 

fikk merke finanskrisens enorme kraft. Enda merkes konsekvensene av finanskrisen og 

politikere i EU og G20 har tatt til ordet for å stabilisere og regulere finanssektoren for å unngå 

en lignende fremtidig krise. Men hva har egentlig skjedd siden 2008? For lite, var budskapet 

fra Finance Forum. 

 

Finanssektorens kompleksitet og størrelse gjør det til et utfordrende tema å snakke om for en 

organisasjon som Attac. Å lese en rapport om bankenes kapital byr på stadig nye og vanskelig 

fremmedord og faguttrykk de færreste forstår. Men noe av det første som blir sagt på forumet 

er; finans er ikke komplisert og det handler ikke om tekniske og vanskelige faguttrykk. Finans 

handler om mennesker, arbeidsplasser, investeringer, velferdsordninger og miljø. Vi trenger 

finanssektoren, vi trenger investeringer i fornybar energi, veier og hus. Men vi trenger at 

investeringene kommer samfunnet til gode og er miljømessig og sosialte bærekraftig.  

 

Siden finanskrisen inntraff i 2008 har finansindustrien klart å kuppe mye av debatten om 

finanspolitikk, ved å gjøre den teknisk og faglig. De har jobbet intensivt for å minimere det 

politiske aspektet ved finans. Fordi penger og finans er politikk som må debatteres blir det 

ekstra viktig at vi som sivilsamfunn “tar tilbake” og former debatten. Det handler om 

samfunnet vi ønsker å leve i, det handler ikke om enkelte reguleringer. Gjennom flere 

workshop og paneldebatter ble temaer om etisk banksektor, ulikhet og finans, aktivisme, 

digital finans, og handelspolitikk diskutert i løpet av forumet.  

 

En viktig del av forumet var å diskutere veien videre for oss som organisasjoner og bevegelse. 

Det ble avholdt workshops og debatter om hvordan vi kan bruke 10års markeringen som en 

frisk start for å i gang kampen for en mer rettferdig og bærekraftig finanspolitikk. Flere 

organisasjoner var allerede i gang med planleggingen av aksjoner og markeringer i 2018, og i 

september er det planlagt en storstilt felles aksjon over hele Europa. Attac Norge holdes i 

loopen gjennom vårt europeiske nettverk og satser på å være et norsk bidrag til markeringen.   
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Innledninger, representasjon og møter 

Dato Sted/organisasjon Tema Form Hvem 

6. mars Agri Analyse Folkets 
handelsavtale 

Innledning på 
seminar 

Petter ST 

9. mars Ringerike Folkehøyskole Folkets 
handelsavtale 

Workshop Petter ST 

9. mars Sund Folkehøyskole Handelspolitikk Innledning Lise 

11. mars Sosialistisk Ungdom                             Innledning Joakim 

14. mars Korrupsjonsjegerskole med Anti 
Corruption International 

Korrupsjon Kurs Attac Oslo 
Studentlag 

15. mars Elvebakken Videregående Skole Handelspolitikk Innledning Lise 

15. mars Oslo Katedralskole Handelspolitikk Innledning Petter ST 

15. mars Oslo Katedralskole Ulikhet Innledning Petter ST 

23. mars Attac og aktivist fra USA USA, ulikhet og 
Europa-politikk 

Møte Flere 

27. mars Trade after Trump Fagforbundet 
nordisk samling 

Innledning Petter ST 

30. mars Attac, Manifest, Fagforbundet, PWYP Skatteparadis Debatt Petter ST 

31. mars Regjeringen Statsbudsjett Replikk Petter ST 

31 .mars "Åpenhet om TISA nå!» med Attac og 
Folkeaksjonen mot TISA 

TISA Åpent møte Petter ST, 
Ann Christin, 
Camilla 

3. april Handelskampanjen Folkets 
handelsavtale 

Innledning Petter ST 

6. april Storebror ser deg: Personvern som vare 
eller rettighet? 
 

TISA og 
personvern 

Åpent møte Attac Oslo 
Studentlag 

20. april SV Stortinget FN-traktat Møte Petter ST 

24. april KrF Stortinget Utviklingsmelding
, investeringer 

Innspillsmøte Petter ST 

25. april Vespa Valget i Frankrike Innledning Idar m.fl 

1. mai Attac Blindern/sentralt 1. mai Frokost og tog  

9. – 11. mai People’s Summit, Chicaog  Representasjon Mads og Lise 

11. mai Regjeringen Brexit Replikk Petter ST 

14. mai WTO-utvalget Utenriksdepartementet Handelspolitikk Replikk Petter ST, 
Miriam 
Bugge 

24. mai Finanskomiteen Oljefondet Høring Petter ST 

22. mai HL-senteret / NUPI Menneske-
rettigheter 

Replikk Petter ST 

6. juni TISA-skolering Our World Is Not For Sale TISA Kurs Mathide, 
Camilla, Ann 
Christin 

7. juni Sommerseminar Europagruppa Alternativ 
økonomi 

Åpent møte Einar m.fl 

12. juni Handelsgruppa Årsoppstart  Camilla mf.l 
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14. juni Attac Aust Agder Sommeravslutnin
g 

Innledning Petter ST 

17. juni Popvenstre   Stand Trygve, 
Joachim, 
Eirik, Bodil, 
Petter 

14. august Arendalsuka Valgbarometer Stand Attac Aust 
Agder, 
Mathilde, 
Petter 

14. august Arendalsuka Varslere Film  

21. august Handelskampanjen Handelsdebatt Replikk Camilla, 
Petter ST 

28. august "Hvordan truer TISA menneskeretten til 
helse?" Åpent møte på Dattera til Hagen, 
sammen med Folkeaksjonen mot TISA. 

TISA Åpent møte Camilla, Ann 
Christin 

9. og 11. 
September 

Spørrerunde på Karl Johan om Attacs 
valgguide 

Valg 2017 Aksjon og 
filming 

Mathilde og 
Ann Christin 

20. september Attac Blindern Oppstartsmøte Innledning Petter ST, 
Kaja 

23. september Cultura 20 år Ulikhet Stand Mathilde, 
Ann Christin 

25. september WTO Public Forum Handel Deltager Petter ST, 
Miriam 

26. September Harald Neple, norske WTO-delegasjonen WTO Møte HK, Petter 

6. oktober Attac-skolen Finanskrise Film  

7. oktober Attac-skolen: Aktivist spesial Aktivisme Workshop Kontoret+++ 

10. oktober Reqiuem for an the American Dream Økonomisk makt Film Attac 
Studentlag 
Oslo 

11. oktover UiO, Eilerts Sundts hus  Stand Attac 
Studentlag 
Oslo 

11. oktober Planleggingsmøte 
Globaliseringskonferansen 

  Mads 

17. oktober Verdensseminar: Selskaper som saksøker 
stater 

ISDS Åpent møte Attac 
Studentlag 
Oslo, Tori 

23. oktober KrF Stortinget Statsbudsjettet Innlegg Petter ST, 
Mathilde 

24. oktober Internasjonalt Utvalg Rødt WTO Innledning Petter ST 

25. oktober Gabriel Zucman og politikerdebatt Skatteparadis Åpent møte, 
stand  

+++ 

31. oktober Nei til EU / Globaliseringskonferansen Globaliserings-
konferansen 

Planlegging Idar, Einar B, 
Petter ST 

8. november Human Rights Human Wrongs FN-traktat Planlegging Tori, Petter 

11. november Styremøte Data og utvikling Innledning Petter ST 

14. novmeber «Under huden på en varsler» Skatteparadis, 
varsling 

Film Attac 
Studentlag 
Oslo 
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18. november Klimafestivalen §112 ISDS, FN-traktat Innledning Petter ST 

11. desember «Planet eller profitt? TISAs konsekvenser 
for miljø & klima» 

TISA og 
miljø/klima 

Åpent møte Camilla 

11. desember Our World Is Not For Sale WTO Strategimøte HK, Petter 

12. desember Our World Is Not For Sale WTO Strategimøte HK, Petter 

13. desember Our World Is Not For Sale WTO Strategimøte HK, Petter 

14. desember Our World Is Not For Sale WTO Strategimøte HK, Petter 

20. desember Attac Aust-Agder Om Attac Juleavslutning Lise  

11. januar Human Rights Human Wrongs FN-traktat Planlegging Petter ST 

12. januar Europan Attac Network Brussels  Halvårsmøte Joakim 

30. januar Attac Aust Agder Skatteparadis Åpent møte Mads 

16. februar Making Transparency Possible Skatteparadis Deltager Petter ST 

26. februar Handelskampanjen medlemsmøte WTO Innledning Petter ST 

2. mars Landsmøte oppvarming Feminisme og 
nyliberalisme 

Innledning Bodil 

Medlemsmøter i lokallagene er ikke inkludert. Interne møter (arbeidsgruppene, utvalg, workhop AU 

eller styre, styremøter i Handelskampanjen, møter i Forum For Utvikling og Miljø) er ikke ført opp i 

oversikten.  
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ORGANISASJON 

Aktive lokallag i Attac 

Attac Aust Agder 

Kontaktperson: Henni Rødland 

attacaustagder@attac.no 

 

Attac Oslo med Nesodden  

Kontaktperson: Einar Hagness 

einar@hagness.no 

 

 

Attac Oslo Studentlag 

Kontaktperson: Kaja Bakke 

Epost: studentlag.oslo@attac.no 

 

Attac Asker og Bærum 

Kontaktperson: Aksel Nærstad 

E-post: aksel@morebetter.org 

Arbeidsgrupper 
Skattegruppa har hatt begrenset aktivitet i perioden. Aktiviteten har i hovedsak bestått av å besvare 

enkelte henvendelser om tema i den aktuelle debatten om skatt på e-postlisten. Gruppen har vært 

ledet av Håvard Grastveit hvor Mathilde Dahl har vikariert fra november 2017. E-post: 

skattegruppa@attac.no 

 

Europagruppa er aktiv, hovedsakelig i Oslo, men har også en stor epostliste. Gruppen har vært ledet 

av Einar Hagness. E-post: europa@attac.no 

 

Handelsgruppa er aktiv og har arrangert flere møter og aksjonen TISA Reading Room Oslo. De har 

også hatt to interne møter i perioden. Gruppa er mest aktiv i Oslo, men har en nasjonal epostliste.  

Gruppen har vært ledet av Camilla Hansen. E-post: handelsgruppa@attac.no 

 

SambAttac er organisasjonens nyeste og foreløpig mest høylytte gruppe. SambAttac ønsker å bidra 

med protestrytmer på demoer, i tog og i andre passende sammenhenger. Gruppa er tufta på verdier 

om antirasisme, feminisme og kapitalismekritikk. Gruppen har møttes flere ganger i løpet av 2017 og 

har øvelser i Blitz lokaler i Oslo. 

Gruppen har vært ledet av Joachim Huby. E-post: joachim.huby@gmail.com 

Bloggredaksjonen: Bloggredaksjonen består av flere frivillige som skriver tekster, oversetter og 
jobber med øvrig innhold på attac-bloggen. Bloggredaksjonen jobber frem blogginnlegg som går i 
dybden på aktuelle spørsmål og trekker frem perspektiver knyttet til global ulikhet. Redaksjonen 
henter inn gjestebloggere fra ulike miljøer.  
Bloggredaksjonen har vært ledet av redaktør og ansatt organisasjonsrådgiver, Lise Rødland. 

E-post: medlem@attac.no 

 

Styret har i perioden jobbet med å forbedre fadderordningen for lokallag og arbeidsgrupper for å 

ivareta godt informasjonsflyt om aktivitet mellom organisasjonen sentralt og nasjonalt. Videre har 

ordningen blitt utarbeidet fordi styret ønsker fremvekst av aktivisme og opprettelse av 

arbeidsgrupper og lokallag nasjonalt. Arbeidet med ordningen har variert og grunnet et undertallig 

AU i store deler av perioden har flere styremedlemmer fått ansvaret for flere lokallag, noe som har 

gjort arbeidet krevende og vanskelig å følge opp.  

 

mailto:handelsgruppa@attac.no
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Det har i perioden kommet til to nye arbeidsgrupper: SambAttac og bloggredaksjonen. I perioden har 

tre lokallag blitt inaktive: Attac Harstad, Attac Buskerud og Attac Bergen. 

 

Les mer informasjon om aktivitetene i lokallag, arbeidsgrupper og utvalg i øvrig årsberetning.  

 

Internasjonalt utvalg 

Aktive i internasjonalt utvalg i året som har gått har vært Hanna Karv, Joakim Møllersen, Eva Lien, 

Hanne Iglebæk Christensen, Petter Slaatrem Titland og Einar Braathen. Aktiviteten har i hovedsak 

vært deltakelse på møter i det europeiske Attac-nettverket (EAN). Joakim Møllersen deltok for Attac 

Norge i Frankfurt i juni og i Brussel i januar.  

Utvalget har vært ledet av Hanna Karv t.o.m. august 2017. Styret har ikke lyktes i å oppnevne ny 

leder resten av perioden. 

Fagrådet 

Fagrådet har i perioden vårt inaktivt. Styrets ansvarlig for Fagrådet i perioden har vært Einar 

Braathen. 

 Medlemmer 

Medlemsveksten 

fra de to 

foregående årene 

har dessverre 

avtatt i 2017 og vi 

har hatt en 

nedgang i 

innmeldinger, 

registrerte og 

betalende 

medlemmer. En 

del av de ansattes 

arbeidstid har gått 

med til å rydde 

opp i feil i 

medlemssystemet, 

hovedsakelig 

knyttet til Avtalegiro. Dette er en pågende prosess med leverandøren for å få det til å virke uten mye 

ekstraarbeid.  

Økonomi 

Attac gikk i 2017 med 233 522 kroner i overskudd.  
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På tross av overskuddet i 2017 har Attac lite rom for ekstraordinære utgifter og jobber stadig med å 

sikre at den økonomiske bæreevnen i organisasjonen har et langsiktig perspektiv. 

Organisasjonen har behov for at inntektskildene utover prosjektmidler økes. Det sendes ut brev om 

økonomisk støtte tidlig i året til fagforeninger og allierte. Denne ordningen er under stadig utvikling 

og forbedring. Det er ønskelig å innsnevre antall søknader og øke søknadssummene fremover for å se 

om avkastningen blir større. Organisasjonen er i stor grad avhengig av at medlemskontingentene 

innbetales og årlig støtte fra Fagforbundet. 

Økonomiansvaret for organisasjonen er hos styret. Organisasjonssekretær har ansvaret for å holde 

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

Styrets økonomiansvarlig i perioden har vært Trygve Larsen Morset. 

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 
 

Attac har vært synlig i mediene i år også. Nå har også sekretariatet utover de tillitsvalgte deltatt i 

medieplanleggingen gjennom månedlige møter. Målet er at Attac skal rykke ut ved aktuelle 

hendelser og prege en større bredde av samfunnsdebattene om ulikhet og økonomisk rettferdighet. 

Samtidig ser vi at det er nok av debatter om skatt, ulikhet og handel å ta tak i.  

I løpet av perioden har Attac hatt redaksjonelle oppslag i Aftenposten, Klassekampen, Nationen, 

Dagsavisen (forside), Klassekampen og ABC Nyheter, samt en NTB-melding om WTO. Attac har hatt 

kronikker i Dagens Næringsliv, Agenda Magasin, NRK Ytring, et essay i Klassekampen og en side 2-

kommentar i Klassekampen. To ganger har Petter ST terget på seg en lederspalte. En eksplisitt i 

Dagens Næringsliv om Verdens Økonomiske Forum og Norges bidrag til ulikhet («Attacs avsporing») 

og en implisitt i Klassekampen etter en Brexit-kommentar. 

Medieoppmerksomheten om WTO-toppmøte var ekstremt i Argentina, og nærmest ikke-

eksisterende i Norge. ABC Nyheter fulgte utviklingen tett, og det ble sendt ut en NTB-melding. Dagen 

etter hjemreise var Petter på God Morgen Norge. På noen få dager i Argentina ble det cirka 15 

radiointervjuer, flere liveintervjuer over Skype på nyhetskanalen C5N (tilsvarende TV2 

Nyhetskanalen) og et besøk i nyhetsstudio. C5N og en annen kanal tok også imot Petter da han 

ankom Argentina andre gangen. Det ble lagt ut et Reuters-intervju på engelsk med uviss spredning. 

På WTO-toppmøtets siste dag ble det et liveintervju på statskanalen mens forhandlingene ble 

avsluttet, og et intervju etter avslutningspressekonferansen. I avisene ble det forside på Pagina12 

(tilsvarende Klassekampen) og oppslag i tre andre aviser, blant annet Clarin som tilsvarer VG. Det ble 

TV-innslag fra mindre TV-kanaler som TAR TV, Clasco TV, HIspanTV, Festiva TV, Diaro K, TV America 

og Canal Abierto, sistnevnte et 20 minutters intervju ettersom dette var en uavhengig 

venstresidekanal. Talkshowet Staff gjorde også et intervju. Søreide måtte rykke ut i argentinske 

medier etter utkastelsen av Petter. 

The Guardian gjorde to saker om konflikten mellom sivilsamfunnet og WTO, hvor den siste saken var 

et intervju med Petter. 

Årets erfaringer fra mediearbeidet forteller at Attac har flere bein å stå på, selv om TISA-avtalen ikke 

er aktuell lenger. Likevel har medietrykket avtatt. Derfor ble det brukt mer tid på å skrive kronikker 

og leserinnlegg. Det ble brukt tid på å etablere Attac i et nytt saksfelt, nemlig digitaløkonomi, 

teknologigiganter og «elektronisk handel» gjennom to saker i Klassekampen. 

Medietrykket etter «Paradise Papers» var betydelig mindre enn etter «Panama Papers». 

Sjokkeffekten var ikke den samme, og denne gangen ble det ikke samme oppmerksomheten mot 

Oljefondet. Aftenposten daværende nyhetsleder sa i en innledning på journalisthøyskolen at 

Aftenposten ved neste lekkasje må bruke mer tid på det store bildet, som er en interessant 

evaluering sett med Attac-øyne.  

Attac bruker medieovervåkingsprogrammet og journalistdatabasen MeltWater. Til utsendelse av 

pressemelding og som database over journalister er dette et svært godt verktøy. 

Attac har hatt to synlige nestledere (særlig i sosiale medier), og ingenting er bedre for organisasjonen 

enn det.  
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Attac i media landsmøteperioden 

Dato Tittel Tema Avis Type 

11. mar. 17 Håp for venstresida Venstresida/politkk Klassekampen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

26. mar. 17 Åpenhet om TISA nå! Møtet om TISA 
Folkeaksjonen mot 
TISAs blogg 

Redaksjonell 
sak 

1. apr. 17 Savner Skattetiltak Skatteparadis Klassekampen Eget innlegg 

3. apr. 17 
Vil fortsatt fjerne 
kontantstøtten 

 Klassekampen 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

6. apr. 17 
Slik vil ungdommen 
endre 
landbrukspolitikken 

 Bondebladet  
Nevnt i 
andres 
innlegg 

8. apr. 17 
Blomsten av norsk 
ungdom 

Aktivisme Klassekampen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

24. apr. 17 Nye tariffavtaler Tariff, arbeidstaker HK-nytt 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

26. apr. 17 Djevelen er global Globalisering Vårt Land 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

11. mai. 17 
Vi vil vite hvem som 
påvirker 

Lobbyregister Adresseavisen Eget innlegg 

12. mai. 17 Alle humers mor Humler Klassekampen 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

3. jun. 17 
Kjemper om dataene 
dine 

Personvern Klassekampen 
Redaksjonelt 
sak 

8. jun. 17 
Maner til en ny 
splittelse 

Feminisme Klassekampen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

9. jun. 17 
Vi trenger en 
lærerbokhistorie! 

Skole Bedre Skole 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

23. jun. 17 Øk presset! Profitt i velferd Klassekampen Eget innlegg 

23. jun. 17 
Donald Trumps 
handelssjef: TISA-
avtalen er viktig 

TISA / USA Radikal Portal 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

28. jun. 17 Tilbake til slaget Brexit/handel Klassekampen eget innlegg 

11. jul. 17 
Hva ville G20-
demonstrantene? 

G20/aktivisme Nationen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 
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28. jul. 17 
Bak ryggen på dei 
lokale 

TISA Sunnmørsposten 

Nevnt i 
innlegg fra 
Attac-aktivist 
Odd Tarberg 

11. aug. 17 Program Arendalsuka Arendalsuka Agderposten 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

17. aug. 17 
Ny anarkisme for en 
ny tid 

Aktivisme Ny Tid 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

18. aug. 17 Det store valget 
Stortingsvalg, norsk 
politikk 

Klassekampen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

22. aug. 17 Ny lekkasje om TISA TISA Avisa Nordland 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

27. aug. 17 
Hvordan truer TiSA 
menneskeretten til 
helse? 

TISA 
Folkeaksjonen mot 
TISAs blogg 

Redaksjonell 
sak 

5. sep. 17 
Global rettferdighet; 
partiene er 
bremseklosser 

Rettferdighet Agderposten Eget innlegg 

7. sep. 17 
Bryr partiene seg om 
global rettferdighet? 

Rettferdighet Romerikes Blad Eget innlegg 

9. sep. 17 Ingen skjødehund Intervju med en fyr Dagsavisen 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

9. sep. 17 grønt og raudt er SV Politikk? Fædrelandsvennen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

19. sep. 17 

Studentparlamentet 
skal jobbe for at 
Universitetet i Oslo 
blir TISA-fri sone 

TISA Radikal Portal 
Redaksjonell 
sak 

28. sep. 17 
Når omsorgen er i 
krise 

Velferd Adresseavisen Eget innlegg 

30. sep. 17 
6-timers dagen 
bremser velferden 

Velferd Adresseavisen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 

2. okt. 17 
Derfor deler 
Fagforbundet ut 136 
millioner 

Støtte/penger/? Fagbladet 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

7. okt. 17 
Slik fikk hele verden 
fredsprisen 

Fredsprisen 
Stavanger 
Aftenblad 

Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

11. okt. 17 
Iphones 
tiårsjubileum 

Personvern Klassekampen Eget innlegg 

27. okt. 17 Batongdemokrati Demokrati/aktivisme Adresseavisen Eget innlegg 
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7. nov. 17 
Har ikke fulgt opp 
skatteparadisvedtak 

skatteparadis Dagsavisen 
redaksjonell 
sak 

7. nov. 17 
Dette er bare en 
dråpe i havet 

Skatteparadis Dagsavisen 
Redaksjonell 
sak 

13. nov. 17 Kan ofre personvern Personvern Klassekampen 
Redaksjonell 
sak/intervju 

14. nov. 17 
Overvåking i det 21. 
århundret 

Personvern Agenda magasin Eget innlegg 

14. nov. 17 

Knut Nærum leser 
høyt fra 
hemmeligstemplede 
TISA-dokumenter 

Tisa Reading Room 
Folkeaksjonen mot 
TISAs blogg 

Redaksjonell 
sak 

22. nov. 17 
Unnfallende 
skattevilje 

Skatteparadis 
Romsdals 
Budstikke 

Nevnt i 
andres 
innlegg 

24. nov. 17 En ode til gutta Feminisme/klassekamp Klassekampen Eget innlegg 

28. nov. 17 

Hvorfor er 
informasjonen om 
deg så ettertraktet 
for selskaper som 
Facebook, Google og 
Apple? 

Personvern 
Folkeaksjonen mot 
TISAs blogg 

Redaksjonell 
sak 

29. nov. 17 
Tek oppgjer med 
hemmeleghald om 
TISA-avtalen 

TISA-aksjonen Nationen.no 
Redaksjonell 
sak 

30. nov. 17 Krev meir openheit TISA/handel Nationen 
Redaksjonell 
sak/intervju 

1. des. 17 
Delte TISA-lekkasjer 
på Jernbanetorget 

TISA-aksjonen Radikal Portal  
Redaksjonell 
sak 

6. des. 17 
Norsk organisasjon 
nektes deltakelse på 
WTO ministermøte 

Handel/WTO 
Folkeaksjonen mot 
TISAs blogg 

Redaksjonell 
sak 

7. des. 17 
Attac-leder utestengt 
fra WTO-toppmøte 

Handel 
NTB / 
dagsavisen.no 

Redaksjonell 
sak 

8. des. 17 
Attac-leder utestengt 
fra WTO-toppmøte 

Handel/WTO NTB 
Redaksjonell 
sak 

9. des. 17 Kaster ut kritikere Handel Klassekampen 
Redaksjonell 
sak/intervju 

14. des. 17 
WTO ministermøte- 
topptungt møte med 
svekket tillit 

Handel/WTO 
Folkeaksjonen mot 
TISAs blogg 

Redaksjonell 
sak 

29. des. 17 
Demokrati for store 
og små? 

Demokrati/aktivisme Adresseavisen Eget innlegg 

30. des. 17 Felles beste Globalisering Nationen 
Nevnt i 
andres 
innlegg 
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9. jan. 18 
Venstre må kjempe 
for utviklingsminister 

Utviklingspolitikk Bistandsaktulet 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

10. jan. 18 
Fakta om oppropet 
til Trine Skei Grande 

Utviklingspolitikk NTB 
Nevnt i 
redaksjonell 
sak 

23. jan. 18 En god konservtiv? Utviklingspolitikk Dagsavisen Eget innlegg 

24. jan. 18 Attacs avsporing Ulikhet Dagens Næringsliv Nevnt i leder 

26. jan. 18 
Arbeid, frihet og 
ulikhet 

Ulikhet Dagens Næringsliv Kronikk 

7. feb. 18 WTO på en-to-tre Handel NNN-arbeideren 
Redaksjonell 
sak 

26. feb. 18 

 Apple saksøkte Attac 
Frankrike etter 
aksjoner – må selv 
betale 

Apple /skatteparadis Radikal Portal 
Redaksjonell 
sak 

28. feb. 18 

Aktivister okkuperte 
Apple-butikker og 
varslet kundene om 
at selskapet ikke 
betalte skatt. Det 
gjorde IT-giganten 
rasende. 

Apple /skatteparadis Aftenposten.no 
Redaksjonell 
sak 

1. mar. 18 
Apple tapte søksmål 
mot skatte-
demonstranter 

Apple /skatteparadis Aftenposten 
Redaksjonell 
sak 

 

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

medlem i Attacs fagråd», og Kari Kristensen har hatt fast spalte i Adresseavisen hvor hun har signert med 

«Styremedlem i Attac Norge». 

Omtale i utenlandske medier, inkludert argentinske, er ikke med i oversikten.  
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Digitalt informasjonsarbeid 

Nettsiden attac.no er vår hovedportal for informasjon om organisasjonen, sakene våre og vårt 

arbeid. Den ser nå slik ut: 
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I 2017 fikk nettsiden litt over 64 000 unike treff. Det er en nedgang fra fjoråret, som hovedsakelig 

skyldes litt færre treff på TISA-siden som er den desidert mest besøkte siden vår (10 774 treff alene), 

og langt færre treff på TTIP-siden som ikke lenger er så aktuell, men tidligere var den nest mest 

besøkte siden vår.  

Hovedsatsingen i år har vært på 

å bygge opp en Attac-blogg der 

både egne aktivister, fagfolk og 

eksterne stemmer kommer til 

orde. Redaksjonen er fortsatt i 

sin spede start og trenger flere 

medlemmer, men flere innlegg 

har blitt publisert, noen 

oversatt fra andre språk. 

Sammen med Leders blogg er 

nå dette hovedinnholdet av 

nyhetsaker og kommentarer på 

nettsiden. Det ble publisert 

totalt 36 blogginnlegg på nettsiden i 2017. Det meste leste var «Farvel Børge Brende», et 

blogginnlegg fra Petter Slaatrem Titland.  

Nettsiden har en 

kunnskapsdel som forklarer 

global ulikhet, finans, 

skatterettferdighet, 

gjeldsrettferdighet og 

handelsrettferdighet. Denne 

er under stadig utvikling, og 

er laget så den kan brukes 

av skoleelever på 

videregående nivå (og alle 

andre som søker kunnskap).  

 

 

  

Søk
33 %

Direkte 
treff/uregistrer

t
39 %

Sosiale media
24 %

Nyhetsbrev
1 %

Lenker fra 
andre

3 %

Hvor kommer trafikken fra?

Kunnskapsbas
e

14 %

Stopp TISA
22 %

Stopp TTIP
8 %Hjemmeside

13 %

Blogg
6 %

Egne sider
20 %

Nyheter
17 %

Fordeling av treff på ulike deler av siden



 

Årsmelding Attac Norge 2017-2018   37 
 

Kampanjer på nett 

I år har vi hatt tre hovedkampanjer på nett i 2017: 

- En revidering av TISA-siden «6 ting du må vite om TISA» med filmen «TISA på 5 minutter» 

- «Løsninger» for skatteparadis 

- Valgguiden 2017 

Over: Kampanjenettsiden for valget 

2017. 

Til venstre: Flyer for 

kampanjenettsiden. 

Neste side: 

De fulle kampanjesidene for TISA og 

Løsninger for skatteparadis. 
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Kampanjene har egne landingssider på nettsiden, og har vært fulgt opp med satsninger i sosiale 

media og trykte løpesedler. Valgguiden fikk mange treff i valgkamp-perioden (se figur), og var også 

blant de mest besøkte sidene våre i løpt av året. 

 

 

Facebook har vært den viktige kanalen i sosiale media i vårt arbeid. Siden selskapet er en 

skatteparadisversting så kjøper vi ingen annonser eller promotering, men bruker fortsatt siden og får 

svært gode resultater. 

Vi la ut 294 innlegg om stort og smått på Facebook-siden til Attac Norge i 2017. I gjennomsnitt fikk vi 

en rekkevidde på 4013,4 (altså hvor mange mennesker som fikk opp innlegget i sin Facebook-strøm). 

I gjennomsnitt var 3416 som så post fra siden på en dag, og 51512 på en måned.  

Det du trenger å vite om TISA, 17 %

Påstand 2: TISA, 11 %

Valg 2017: Hva gjør ditt parti for global rettferdighet? , 10 %

Påstand 1: Handelspolitikk , 9 %
Forside , 7 %

Påstand 3: Private domstoler , 6 %

Påstand 4: Åpenhet om skatteparadis, 4 %
Påstand 5: Etisk oljefond, 3 %

Påstand 6: Finansskatt , 3 %
Påstand 7: Europeisk gjeldskrise, 2 %

Påstand 8: Ny menneskerettighetstraktat i FN , 2 %

Det du trenger å vite om TTIP , 2 %

Hva er Attac?, 2 %

Ingen grunn til optimisme , 1 %

Andre treff, 21 %

Valg totalt,  50 %

SIDEVISNINGER ATTAC.NO 1. AUGUST 
TOM 12. SEPTEMBER, MED PROSENT AV 

TOTALT TREFF
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Videoer er det som absolutt fungerer best på Facebook, og videoen «TISA på 5 minutter» fikk en 

rekkevidde på 257771, selv om bare 14240 så mer enn 30 sekunder og kun et fåtall (4296) så hel 

filmen. Den ble delt 1432 ganger. Samme video er også sett 4 679 på YouTube (inkludert via våre 

nettsider).  

Valgvideoene på Facebook gikk også svært bra, 

med en rekkevidde på 178663 i gjennomsnitt 

og 3243 som så hver video i snitt. En 

videokommentar fra Petter Slaatrem Titland 

om Paradise Papers er også blant de mest 

populære postene med 1314 som så filmen. 

De 10 mest sette innleggene på Attacs 

facebook-side i 2017: 
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Attac har også hatt en satsing på Twitter de siste månedene fram til jul, men når her bare rundt 2000 

mennesker i måneden. Twitter er likevel en viktig diskusjonskanal, spesielt for politikere og 

journalister, og de mest politisk engasjerte ellers.  

I tilelgg legger vi ut bilder på Instagram, men dette er ikke et satsingsområde.  

Trykt informasjonsarbeid 

Attac har i perioden laget to løpesedler og revidert heftet «Fra global ulikhet til global rettferdighet». 

Løpeseddelene har vært knyttet til valg-kampanjen og skatteparadiskampanjen på nett. De har blitt 

delt ut på stands og arrangementer. 

Heftet har i tillegg blitt spredd gjennom firmaet SubjectAid til skoler rundtomkring i landet. 

SubjectAid markedsfører informasjonsmateriell fra organisasjoner til lærere som gratis kan bestille 

det og bruke det i undervisningen. Attac har laget en lærerveiledning og undervisningsopplegg til 

heftet som kan lastes ned. Det har blitt bestillt 1071 hefter i 2017, men det reviderte heftet kom i 

desember 2017, og de foreløpige tallene for 2018 ser ut til å bli langt bedre. Heftet er blant de mest 

populære fra SubjectAid de første månedene i år.  

 

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 miljø- 

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

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

skatterettferdighet har vært aktuelt. 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.  
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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.  

Alliansen Ny Landbrukspolitikk 
Alliansen jobber med alternativer i landbrukspolitikken. Attac er støttemedlem. 

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 og WTO.  

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). 

The People’s Summit 

I år hadde vi «tettere samarbeid med 

grasrotsbevegelser i USA» på arbeidsplanen. Lise 

Rødland og Mads Opheim dro på egen regning til 

Boston for å være med på bevegelsen for 

demokratisk sosialisme i USA, hvor Bernie Saunders 

var den mest kjente taleren. Her med Reidar 

Strisland. 

Tax Justice Network 

Attac er også tilsluttet det internasjonale Tax Justice 

Network.  
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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 fulgt opp samarbeidet med alliansen Our World Is Not For Sale. Takket 

være Handelskampanjen fikk Attac dra på både WTO Public Forum og WTO-toppmøte i Buenos Aires, 

hvor samarbeid med Our World Is Not For Sale var sentralt. Vi deltar jevnlig på telefonmøter, som er 

den primære kilden til oppdatert informasjon og analyser om handelspolitikk. 
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VALGTE ORGANER I ATTAC 

Styret 

Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget har bestått av  

Petter Slaatrem Titland, leder 

Joakim Møllersen, 1. nestleder 

Mathilde Dahl, 2. nestleder 

Ann Christin Billing 

Mads Opheim 

Håvard Grastveit, i permisjon fra august 2017 

Tori Loven Kirkebø, var 1. vara til AU og har møtt fast siden august, før det som vanlig 

styremedlem 

Aksel Nærstad ble supplert inn på ledig plass i AU fra november 2017.  

Øvrige styremedlemmer 

Einar Braathen 

Andrea Nilsson 

Tiago Matos 

Ida Viksveen Larsen 

Kari Kristensen 

Robert Hansen 

Trygve Larsen Morset, i permisjon fra august 2017 

Varaer: 

1. vara til styret: Camilla Hansen 

2. vara til styret: Hanna Karv 

3. vara til styret: Roswitha Rosner 

4. vara til styret: Atle Rostad 

5. vara til styret: Bodil Erichsen 
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Kontrollkomite: 

Thomas Nygreen 

Miriam Bugge 

Marte Nilsen 

Valgkomite: 

Eivind Hageberg (leder) 

Knut Hjelleset 

Benedikte Pryneid Hansen 

1. vara, Idar Helle 

2. vara, Helene Bank 

3. vara, Brita Brekke 

 

SEKRETARIATET 
Organisasjonssekretær: Idun Moe (i foreldrepermisjon til 9. mai) 

Vikarierende organisasjonssekretær (til 31. mai): Lise Rødland 

Organisasjonsrådgiver (fra 1. juni til 1. mars): Lise Rødland 

Kampanjesekretær: Audun Myhra Bergwitz 
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Attac Norge 
Kolstadgata 1 

0652 Oslo 

 

attac.no 

attac@attac.no 

 

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

