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Forslagsnummer 1:  

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug, medlem i Aust-Agder lokallag 

Gjelder forslag: Avsnitt (overskrift og nummer):  
2.avsnitt 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
I en situasjon der denne omformingen av verden blir framstilt som en naturlov, opplever borgerne og 
deres representanter at deres egen politiske makt er svekket og at de må kjempe om makten til å 
bestemme over sin egen framtid. En slik svekkelse og en slik avmakt gir næring til antidemokratiske 
krefter. Det haster derfor med å snu denne prosessen gjennom å skape nye regulerings- og 
kontrollmidler, både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Vi har ofte nok erfart at 
regjeringene ikke vil gjøre dette med mindre vi presser dem til det. Skal vi møte den dobbelte 
utfordringen som faren for sosialt sammenbrudd og politisk apati representerer, kreves det derfor en 
sosial og folkelig mobilisering som gir ny og sterkere makt til borgerne og deres representanter. 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
I en situasjon der denne omformingen av verden blir framstilt som en naturlov, opplever borgerne og 
deres representanter at deres egen politiske makt er svekket og at de må kjempe om makten til å 
bestemme over sin egen framtid. En slik svekkelse og en slik avmakt gir næring til antidemokratiske 
krefter. Det haster derfor med å snu denne prosessen gjennom å skape nye regulerings- og 
kontrollmidler, både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, som må være rettferdige og 
balanserte, besluttes demokratisk og ikke ved at mektige land og organisasjoner påfører svakere land 
slike.  Vi har ofte nok erfart at regjeringene ikke vil gjøre dette med mindre vi presser dem til det. Skal 
vi møte den dobbelte utfordringen som faren for sosialt sammenbrudd og politisk apati representerer, 
kreves det derfor en sosial og folkelig mobilisering som gir ny og sterkere makt til borgerne og deres 
representanter. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
I en situasjon der denne omformingen av verden blir framstilt som en naturlov, opplever borgerne og 
deres representanter at deres egen politiske makt er svekket og at de må kjempe om makten til å 
bestemme over sin egen framtid. En slik svekkelse og en slik avmakt gir næring til antidemokratiske 
krefter. Det haster derfor med å snu denne prosessen gjennom å skape nye regulerings- og 
kontrollmidler, både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, som må være rettferdige og 
balanserte, besluttes demokratisk og ikke ved at mektige land og organisasjoner påfører svakere land 
slike.  Vi har ofte nok erfart at regjeringene ikke vil gjøre dette med mindre vi presser dem til det. Skal 
vi møte den dobbelte utfordringen som faren for sosialt sammenbrudd og politisk apati representerer, 
kreves det derfor en sosial og folkelig mobilisering som gir ny og sterkere makt til borgerne og deres 
representanter. 
Begrunnelse: 
Eg meiner tilleggsforslaget er naudsynt for å presisere litt meir om kva slags krav Attac Norge 
stiller både til innhald og prosess for slike overnasjonale regulerings- og kontrollmiddel. 

MERKNAD: 
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Relaterte forslag: Ingen 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt 
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Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug, medlem i Aust-Agder lokallag 

Gjelder forslag: Avsnitt (overskrift og nummer):  
6.avsnitt 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
Et rettferdig internasjonalt skattesystem vil være et svært viktig virkemiddel for en mer rettferdig 
fordeling av verdens ressurser. I dagens system gjør flernasjonale selskap bruk av verktøy som feilaktige 
internpriser og skatteparadiser for å øke sin fortjeneste, noe som er en viktig grunn til at 
utviklingslandene taper flere hundre milliarder dollar årlig i skatteinntekter. Dette systemet benyttes 
også av selskaper som er aktive i Norge, noe som er skadelig for norsk næringsliv og finansieringen av 
velferdsstaten. I tillegg har internasjonal skattekonkurranse en ødeleggende virkning. Dette er et 
kappløp mot bunnen, der forgjeldede regjeringer ender med å finansiere svært rike, utenlandske 
selskaper. 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Et rettferdig internasjonalt skattesystem vil være et svært viktig virkemiddel for en mer rettferdig 
fordeling av verdens ressurser. I dagens system gjør både nasjonale og flernasjonale selskap og konsern 
bruk av verktøy som feilaktige internpriser og skatteparadiser for å øke sin fortjeneste, noe som er en 
viktig grunn til at utviklingslandene taper flere hundre milliarder dollar årlig i skatteinntekter. Dette 
systemet benyttes også av selskaper og konsern som er aktive i Norge, noe som er skadelig for norsk 
næringsliv og finansieringen av velferdsstaten. I tillegg har internasjonal skattekonkurranse en 
ødeleggende virkning. Dette er et kappløp mot bunnen, der forgjeldede regjeringer ender med å 
finansiere svært rike, utenlandske selskaper. 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Et rettferdig internasjonalt skattesystem vil være et svært viktig virkemiddel for en mer rettferdig 
fordeling av verdens ressurser. I dagens system gjør både nasjonale og flernasjonale selskap og konsern 
bruk av verktøy som feilaktige internpriser og skatteparadiser for å øke sin fortjeneste, noe som er en 
viktig grunn til at utviklingslandene taper flere hundre milliarder dollar årlig i skatteinntekter. Dette 
systemet benyttes også av selskaper og konsern som er aktive i Norge, noe som er skadelig for norsk 
næringsliv og finansieringen av velferdsstaten. I tillegg har internasjonal skattekonkurranse en 
ødeleggende virkning. Dette er et kappløp mot bunnen, der forgjeldede regjeringer ender med å 
finansiere svært rike, utenlandske selskaper. 
 

Begrunnelse: 
Tilleggsforslaget synleggjer og presiserer at både norske og internasjonale selskap og konsern 
nyttar slike uønska metodar. 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: Ingen 

Komiteens innstilling:   
Anbefales ikke vedtatt mot èn stemme 

 



Forslag endringer Politisk Plattform Attac Norge 2019 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag endringer Politisk Plattform Attac Norge 2019 

5 
 

Forslagsnummer 3 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug, medlem i Aust-Agder lokallag 

Gjelder forslag: Avsnitt (overskrift og nummer):  
7.avsnitt 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
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. Brutale 
tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for å øke mulighetene for investorer til 
å hente ut profitt. 
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, 
noe som ofte skjer i samarbeid med økonomisk sterke enkeltland og/eller koalisjoner av flere slike land. 
Betjening av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i sosialbudsjettene. Brutale 
tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for å øke mulighetene for investorer til 
å hente ut profitt. 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
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, 
noe som ofte skjer i samarbeid med økonomisk sterke enkeltland og/eller koalisjoner av flere slike land. 
Betjening av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i sosialbudsjettene. Brutale 
tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for å øke mulighetene for investorer til 
å hente ut profitt. 
Begrunnelse: 
Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet opptrer oftast i slike samarbeid som 
tilleggsforslaget seier, jf. td. i tilfellet Hellas. Historisk har nok slikt skjedd i allianse med USA, men 
vi ser no også at det same skjer i allianse med EU. Det er likevel ingen grunn til å avgrense teksten 
til berre desse to, men omtale dette meir generelt slik at det også blir dekkande dersom det same 
skjer i framtida saman med andre store land med raskt veksande  sterke økonomiar (td. Kina). 

 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: Ingen 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt mot en avholdne 
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Forslagsnummer: 4 

Forslagstiller: Styret 

Gjelder forslag: Avsnitt (overskrift og nummer):  
8.avsnitt 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
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. 
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 i oppfordret til å 
gå over til ordninger med kommersielle pensjonsfond. Samtidig fører både omgjøring, utskilling 
og/eller privatisering  av offentlig eide selskapsformer til at offentlig ansatte tvinges over i kommersielt 
baserte pensjonsordninger. 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 det blir seende ut etter vedtaket): 
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 i oppfordret til å 
gå over til ordninger med kommersielle pensjonsfond. Samtidig fører både omgjøring, utskilling 
og/eller privatisering  av offentlig eide selskapsformer til at offentlig ansatte tvinges over i kommersielt 
baserte pensjonsordninger.  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: 
Tillegget synleggjer at dette ikkje berre skjer tilsynelatande «frivillig» fordi tilsette blir oppmoda til 
å velje slike endringar i pensjonsordninga si, men at det også skjer med bruk av tvang pga. 
politikken både med endring/utskilling til offentleg eigde selskap og med salg/privatisering av 
offentlege tenester/drift/selskap. 
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  
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Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt mot en avholdne 

 
 
 

Forslagsnummer 5 

Forslagstiller: Styret 

Gjelder forslag: Avsnitt (overskrift og nummer):  
13. avnitt 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
Massemediene i Norge og internasjonalt blir i stadig større grad dominert av sterke økonomiske 
særinteresser. Kommersialisering og ensretting av medienes virksomhet undergraver offentlighetens 
rolle som arena for opplysning og demokratisk debatt. Mediene tåkelegger ofte realitetene i politiske, 
økonomiske og militære utviklinger som angår oss alle. Attac Norge ønsker en aktiv mediepolitikk som 
stanser kommersialiseringen og legger til rette for et mangfold av selvstendige medier som forfølger 
journalistiske og demokratiske mål, og ikke snevre profittmål. 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Massemediene i Norge og internasjonalt blir i stadig større grad dominert av sterke økonomiske 
særinteresser. Kommersialisering og ensretting av medienes virksomhet undergraver offentlighetens 
rolle som arena for opplysning og demokratisk debatt. Mediene tåkelegger ofte realitetene i politiske, 
økonomiske og militære utviklinger som angår oss alle. Attac Norge ønsker en aktiv mediepolitikk som 
stanser kommersialiseringen og legger til rette for et mangfold av selvstendige medier som forfølger 
journalistiske og demokratiske mål, og ikke snevre profittmål. 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Massemediene i Norge og internasjonalt blir i stadig større grad dominert av sterke økonomiske 
særinteresser. Kommersialisering og ensretting av medienes virksomhet undergraver offentlighetens 
rolle som arena for opplysning og demokratisk debatt. Attac Norge ønsker en aktiv mediepolitikk som 
stanser kommersialiseringen og legger til rette for et mangfold av selvstendige medier som forfølger 
journalistiske og demokratiske mål, og ikke snevre profittmål. 
Begrunnelse: 
Fjerne setningen, er ikke helt Attac-språk å bruke ordet “tåkelegger”. Gjør paragrafen mer spisset 
ut fra vår politikk.  
 
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: Ingen 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt 

 


