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ATTACS ARBEID I LANDSMØTEPERIODEN 2018-2019
HANDELSPOLITIKK

Martine Kopstad Floeng på WTO Public Forum 2018

TISA-avtalen vekkes til live i WTO
At den digitale økonomien har vært det største stridspunktet i handelspolitikken har
gjort at Attac har fokusert på å løfte debatten fra personvern til et større perspektiv på
helheten i den digitale økonomien.
Regler knyttet til elektronisk handel så vi for første gang i de omstridte handelsavtalene
TPP og TISA. I begge avtalene var det lagt opp til et forbud mot myndigheters innsyn i
kildekoder. Åpne kildekoder og innsyn i programvare er viktig for, blant annet,
skattemyndighetene i en rekke land: for å kunne avsløre skattefusk. Striden om
personvern og eierskap til stordata satt en stopper for TISA-avtalen i 2016. I år har vi
vært vitne til en gjenopplivning av avtalen gjennom regelverket på elektronisk handel
(netthandel) i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
Til tross for etiketten “netthandel” handler disse reglene ikke først og fremst om handel.
Regelverket handler om eierskap og tilgang på data. Det er dette som er
forretningsmodellen til både Google, Facebook, Amazon, AliBaba og Apple. De som
kontrollerer vår stordata vil få en betydelig rolle i utviklingen av vårt samfunn, og
fremtidens kunstige intelligens.
Under Verdens økonomiske forum i Davos i januar i år ble det klart at en utbrytergruppe
ønsker å ta opp arbeidet med regelverket på netthandel, til tross for den siste WTOministerkonferansen nektet å gi dem et mandat. Ministre fra 76 land, deriblant Norge,
USA og Kina, skal nå forhandle om et regelverk i WTO som vil sikre selskapene
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ubegrenset utvinning, tilgang og kontroll av all personlig – og selskapsdata, forhindre all
form for nasjonal og regional regulering og datalagring, samt et forbud mot å stille krav
til investorer om teknologioverføring. USAs ønske om frie tøyler til teknologiselskapene
kan gjøre at sensitive personopplysninger havner i land med mye svakere personvern
enn Norge og EU.
Attac sitter nå i den norske WTO-delegasjonen sin referansegruppe. Sammen med
Handelskampanjen forsøker vi å påvirke de norske forhandlerne til å ikke gå videre med
forhandlingene. Sammen har vi også sendt inn innspill på flere sider, hvor vi vektlegger
viktigheten av å regulere disse store teknologiselskapene, fremfor å gi de frie tøyler.
Martine Kopstad Floeng har skrevet kronikken «Vil ikke Norge temme
teknologigigantene» i Klassekampen, og vært på forsiden av samme avis med en advarsel
om de pågående forhandlingene i WTO i et intervju med avisen. Fagforbundet og
Handelskampanjen uttalte seg i samme intervju, og la seg på linje med Attac sine
bekymringer.
• dagens.klassekampen.no/2019-02-06/gjor-porten-hoy-for-amazon
• attac.no/2019/02/04/vil-ikke-norge-temme-teknologigigantene
Martine Kopstad Floeng har også skrevet en tekst om forhandlingene for det
feministiske tidsskriftet FETT og belyst hvordan WTO har dratt kvinnekortet i et forsøk
på å «rosavaske» det foreslåtte regelverket på e-handel.

Handelskrig
2018 var året handelskrigen mellom Kina og USA startet for alvor. I løpet av våren og
sommeren 2018 så det en stund ut til at USA skulle gå i handelskrig med hele verden, da
USA ensidig økte toll på stål og aluminium og truet med å trekke seg fra NAFTA-avtalen.
I skrivende stund er det derimot klart at USA ønsker å fokusere på Kina, noe de har
delvis støtte for blant andre liberale stormakter som EU og Japan. Striden er komplisert
og inkluderer alt fra USAs ønske om å demme opp for Kinas økende makt til mer
konkrete innsigelser mot blant annet tvungen teknologioverføring, valutamanipulasjon,
statsstøtte og manglende markedstilgang. Siden november har det vært en slags
våpenhvile mellom USA og Kina mens de forhandler om en løsning, selv om kravene USA
stiller virker uoverkommelige på nåværende tidspunkt. Per dags dato er tarifflinjer verdt
over 250 milliarder dollar i amerikansk import og 110 milliarder dollar i kinesisk import
rammet av tolløkninger. Dersom forhandlingene strander i mars 2019, har USA varslet
ytterligere tolløkninger.
Trump-administrasjonen presset lenge sine NAFTA-partnere i 2018. En stund så det ut
som USA ville gå ut av NAFTA og signere en ny avtale med Mexico alene, uten Canada. I
løpet av høsten ble det enighet mellom partene, der hovedlinjene fra NAFTA lå fast, men
med endringer som gjør det lettere å få bli fagforent i Mexico, høyere lønn gir mer
tollfrihet og omfanget til investor-stat-tvisteløsning blir redusert.

EU rykker frem
I vakuumet skapt av Trumps aggressive innfallsvinkel har EU sett sitt snitt til å føre en
aktiv handelspolitikk. Ratifiseringen av CETA har gått sin gang, med søksmål og store
debatter i enkelte EU-land. Videre landet EU en handelsavtale med Japan i løpet av
2017/2018 og starter frihandelsforhandlinger med Australia. Trumps beslutning om å
trekke USA ut av TPP ga rom for EU og andre interesserte for land som hadde forberedt
seg på økt handel med USA.
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Da USA innførte toll på stål og aluminium var det mange som fryktet full handelskrig
mellom EU og USA. EU tok USA til WTO (en pågående sak der Norge er med-saksøker)
og innførte gjengjeldelsestoll. På sommeren inngikk derimot USA og EU våpenhvile på
betingelser om at de skulle forsøke å lande en frihandelsavtale om industriprodukter.
Denne gjenopplivede TTIP-avtalen er fortsatt under forhandling.

Norges handelspolitikk
I det store og hele har Norge holdt en lav profil gjennom de pågående stormene i
handelspolitikken globalt og stort sett fulgt EUs linje. Norge, sammen med EFTA,
fullførte forhandlinger med Ecuador og Indonesia om nye frihandelsavtaler og
oppdaterte sin frihandelsavtale med Tyrkia. Videre har Norge fortsatt
frihandelsforhandlingene med Kina i 2018, et arbeid som ble startet av de rødgrønne og
stanset på grunn av fredsprisen til Liu Xiabo, men gjenopptatt i 2016 av den sittende
regjeringen. I 2018 ble det meldt om fremgang i forhandlingene.

Multinasjonale handelsavtaler
TTIP
Selv om TTIP ble skrinlagt i 2016, har det pågått samtaler og forhandlinger i det stille. I
juli 2018 kom president Donald Trump og president i Europakommisjonen Jean-Claude
Junker med en felles uttalelse hvor de sa at de skulle iverksette forhandlingene om en
light-versjon av TTIP. Siden i sommer har stadig flere elementer blitt lagt til i
forhandlingene, og avtalen begynner å være mistenkelig lik den originale avtaleteksten.
Forhandlingene inkluderer nå blant annet toll og tariffer, regulatorisk samarbeid,
harmonisering av regelverk, offentlige kjøp, handel med tjenester, statseide
virksomheter, intellektuelle eiendomsrettigheter, og full markedsadgang for
amerikanske jordbruksvarer i EU. USA ønsker også at EU skal forplikte seg til å ikke
vedta regler som begrenser fri flyt av data eller kreve datalokalisering, samt forbud mot
skattlegging av produkter og tjenester fra amerikanske teknologiselskaper som Alphabet
(Google sitt moderselskap), Facebook og Amazon.
•

Les hva Camilla Hansen i Handelsgruppen i Attac skriver om den seneste
utviklingen her: attac.no/2019/02/28/ttip-er-tilbake/

CETA
Den liberalistiske frihandelsavtalen mellom EU og Canada er provisorisk iverksett med
visse unntak. Provisorisk fordi hvert enkeltland må ratifisere avtalen før den kan bli
permanent. Per dagsdato er dette en prosess som enda ikke er fullført. Et nasjonalt nei
er nok til at avtalen må droppes helt eller reforhandles.
•

Les hva Odd Tarberg skriver om CETA-avtalen her:
attac.no/2018/10/30/ceta-avtalen-enno-ikkje-i-boks/

•

Les mer om TTIPs lillesøster, CETA-avtale her: attac.no/2018/08/20/ttipslillesoster/

ISDS
ISDS er stadig den mest konfliktfylte forkortelsen i Europa. ISDS står for investor-stat
tvisteløsning og betyr at selskaper kan saksøke stater over reguleringer som skal
beskytte folk og miljø. I stadig større grad inngås det handelsavtaler som inneholder
denne tvisteløsningsmekanismen. Sist ute var EU sin handelsavtale med Singapore.
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•

Les Attac-aktivist Tori Kirkebø sin tekst om hvorfor vi bør unngå
handelsavtaler som inkluderer ISDS: attac.no/2019/02/11/ta-ut-isds/

Politisk påvirkningsarbeid
I samarbeid med Handelskampanjen har Attac utarbeidet notatet «Bagatellmessige
myndighetsoverføringer – Handelsavtaler og demokratisk suverenitet». Notatet
undersøker elementer fra den nye generasjonen handelsavtaler, hvor det blir stadig
vanligere å gi private investorer stor sikkerhet for sine investeringer, på bekostning av
statlig styring. Marthe Archer Røraas, den gang jusstudent på UiB, jobbet en uke på
kontoret for å komme i gang med arbeidet, før hun fullførte arbeidet på sommeren.
Petter og Martine har hatt møter med Senterpartiet og SV om notatet, hvor det ble lagt
en strategi for videre arbeid. Lansering og politiske utspill kommer i neste
landsmøteperiode.

Internasjonalt samarbeid
Martine Kopstad Floeng deltok på WTO Public Forum sammen med Handelskampanjen.
Til sammen var vi fire representanter fra Handelskampanjen som besøkte Genève i
oktober 2018. Det store tema for forumet var, ikke uventet, e-handel. Dette er en
tematikk som vårt internasjonale nettverk Our World Is Not For Sale arbeider mye med.
Dette ble derfor en viktig møteplass for nettverket å drive lobbyvirksomhet og spre
informasjon om motstanden mot det foreslåtte regelverket.
Vi hadde et møte med den norske delegasjonen, Dagfinn Sørli, for å få klarhet i Norges
posisjon på jordbrukspolitikken, innenlands regulering og e-handel.
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DIGITAL ØKONOMI

Instagram 20.mars: Morgenkronikken i dag om «de fire store» og det digitale skillet.
dagsavisen.no/nyemeninger/industripolitikk-for-det-21-århundre-1.1117311

Året vi legger bak oss har vært preget av personverndebatt etter en rekke Facebookskandaler og innføringen av EUs nye personvernsordning (GDPR). Dette har gitt Attac en
naturlig inngangsport til å snakke om den fremvoksende digitale økonomien og
viktigheten av å anerkjenne at den utviklingen vi står i handler om mye mer enn bare
personvern. Vi har tatt diskusjonen videre i avisene og på radio og snakket om
grunnleggende politiske holdninger til teknologisk utvikling og stordata.
Petter Slaatrem Titland skrev et flammende innlegg i Klassekampen om hvordan
personverndebatten tilslører en større utfordring: hvordan digitaløkonomien skal
reguleres.
•

Titland sin tekst kan du lese her: attac.no/2018/04/16/mens-vi-grillerzuckerberg/
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Den debatten har vi tatt med videre gjennom hele perioden, og preget mye av arbeidet
som har blitt lagt ned i organisasjonen som følge av den raske utviklingen og den store
interessen for feltet i media og blant våre internasjonale samarbeidspartnere.
Attac har vært opptatt av å løfte debatten videre, og se på den digitale økonomien i et
større perspektiv.
Vårens første tur til Marienlyst handlet om kunstig intelligens og algoritmer. Hvordan
fungerer teknologien, og hvem er det som bestemmer over den? Bak algoritmene er det
alltid mennesker, var Attacs poeng i dette studiointervjuet på
ettermiddagsnyhetssendingen på NRK Radio.

Masseovervåkning?
En viktig del av debatten i år har vært overvåkning både i Norge og internasjonalt.
Mange følelser ble satt i sving når regjeringen i høst åpnet opp for å gi
etterretningstjenesten adgang til det vi på godt norsk kaller masseovervåkning. Dette er
selvsagt ikke slik regjeringen velger å ordlegge seg. De bruker velformulerte setninger og
tilslørte beskrivelser som «tilrettelagt innhenting». De snakker ikke om overvåkning,
men om lagring av vår aktivitet, våre søk og vår korrespondanse. Datatilsynet har,
sammen med Attac, vært svært kritiske til å gi E-tjenesten mulighet til å søke i all vår
metadata.
•

Les Attac sine meninger om den nye E-loven her: attac.no/2018/11/29/vi-masette-grenser-for-overvakningen/

Attac skrev også et innlegg i Klassekampen hvor vi satt et spørsmålstegn ved de
talestyrte assistentene sitt inntog i våre hjem. Med tanke på de store
teknologiselskapene sitt lemfeldige forhold
til personvern og overvåkning mener Attac at
det er uklokt å gi selskapene en slik unik
tilgang på den mest ufiltrerte sfæren av
livene våre. Særlig når vi vet at selskapene til
stadighet misbruker denne tilliten. Et annet
aspekt som bekymrer er spørsmålet om det i
fremtiden vil bli åpnet opp for at våre private
samtaler på sengekanten og familiekrangelen
kan bli tilgjengeliggjort for våre
myndigheter? I USA vet vi at Amazon har blitt
tvunget utlevere brukerdata til
Talestyrte assistenter som Alexa er ikke helt
myndighetene i en drapsetterforskning. I et
uskyldige.
slikt tilfelle vil de fleste si seg enige om at det
er forståelig, men hvor vil grensen gå i
fremtiden? FBI vil, for eksempel, hverken bekrefte eller avvise at de driver med avlytting
av de smarte assistentene til sine innbyggere.
Det er heller ikke til å komme utenom at de talestyrte assistentene ikke bare hjelper
brukeren, men også salgstallene til selskapet sitt. For hvis du spør Alexa om hvor man
kan kjøpe et bestemt produkt vil man automatisk bli geleidet inn på Amazon sine
nettsider. Siri vil likeledes finne forslag til musikk på Apple Music. På denne måten
styrker også selskapene sin monopolmakt. Dette er hverken heldig for sunn konkurranse
eller innovasjon.
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•

Hele teksten kan du lese her: attac.no/2018/12/22/hvem-blir-egentlig-mestglad-for-julegaven-du-kommer-til-a-fa-i-ar/

Kinas sosiale kredittsystem nådde også for alvor forsidene i år. Målet med det såkalte
«sosiale kredittsystemet» er å minske uærligheten i det kinesiske samfunnet og øke
tilliten. Teknologien skal sikre at all stordata hver kineser gir fra seg samles inn og settes
i system. Myndighetene vil kombinere denne informasjonen som de får fra
teknologiselskapene med informasjon som allerede finnes i deres offentlige registre.
Summen av dette vil avgjøre innbyggerens karakter, kredittroverdighet og hengivenhet
til systemet og partiet. Poengscoren man ender på, vil avgjøre om du som innbygger er
verdig sentrale borgerrettigheter. Til sammen vil den ustrakte overvåkingen og
manglende personvern kunne resulterer i at Kina blir verdensledende på
teknologiutvikling og kunstig intelligens. Dette skaper panikk i rekkene, og mer enn en
håndfull selskaper og teknologieksperter mener at det europeiske personvernet sinker
den teknologiske og økonomiske utviklingen i Europa. Vi kan heller aldri være sikre på at
kinesiske plattformer ikke etablerer seg her også, sier de. På bakgrunn av dette har flere
selskaper har nå tatt til ordet for at vi må legge personvernet i skuffen, og ta opp jakten
på Kina. Dette er helt feil fokus. Vi må verne om våre personvernrettigheter og sikre at
Europa beskytter sine innbyggere og vårt privatliv. Dette må være vårt fortrinn både
politisk og økonomisk: at vi tar innbyggernes privatliv på alvor.
•

Les mer om Kinas sosiale kredittsystem her: attac.no/2019/01/23/kinasusosiale-kredittsystem/
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SKATTERETTFERDIGHET
En av de største nyhetene innenfor internasjonal skattepolitikk var at de 14 britiske
oversjøiske territoriene nå må innføre offentlig eierskapsregistre over selskapers
egentlig eiere. Flere av de britiske øyene er velkjente skatteparadis på grunn av
regelverk som muliggjør hemmelighold og anonymitet. Ved å innføre offentlig
eierskapsregister vil de britiske skattemyndighetene vite hvem som faktisk eier hvilket
selskap. Dette er et viktig politisk tiltak i kampen mot skatteparadis. Den nye loven sier
at alle øyene må innføre dette innen 2020, hvis ikke vil det bli tvangsinnført. Forslaget er
ikke feilfritt, da kanaløyene Guernsey og Jersey ikke vil måtte innføre et slikt register.
Det er likevel viktig steg i riktig retning.

Storbritannias statsminister Theresa May stod, noe motvillig, for en av de største seirene mot
skatteparadis i 2018. Foto (CC-BY-SA): Jay Allen / Number 10 på Flickr

I Norge har forslaget om å innfør et offentlig eierskapsregister endelig blitt lagt frem av
regjeringen etter at Stortinget vedtok å opprette et offentlig register for reelle
rettighetshavere for over tre år siden. Selv om forslaget per dags dato ikke er helt som vi
ønsker, er dette en viktig seier for skatterettferdsbevegelsen.
En del av kampen mot skatteparadis er også å kunne innføre regelverk som gjør det
vanskeligere å tilby skatteplanlegging. De fire store revisjonsselskapene, EY, KPMG,
Deloitte og PwC, tilbyr selskaper skatteplanlegging. Men dette kan også innebærer å
tilby løsninger som involverer skatteunngåelse og skatteparadis. I mars 2018 ble det
kjent at EU kommisjonen har blitt enige om et forslag som gjør at selskaper som tilbyr
skatteplanlegging (banker, revisjonsselskaper, advokater etc.) skal dele den
informasjonen med berørte skattemyndigheter, skattemyndigheter i EU er også pliktet
til å dele denne infoen med hverandre. Det nye rapporteringssystemet vil tre i kraft fra
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og med 1.juli 2020. Forslaget er en del av EU kommisjonens plan om å få mer åpenhet
rundt internasjonal skattelegging.
Kampen for skatterettferd har pågått gjennom hele landsmøteperioden. Attac har jobbet
bredt, og forsøkt å skape engasjement i mediene og blant våre politikere.
Attac slang seg på debatten om Aleris bruk av skatteparadis: en tematikk som har skapt
sterke reaksjoner og bidratt til å få begrepet «velferdsprofitører» inn i dagligtalen.
•
Les Petter S. Titland sin krasse kritikk av Aleris her:
attac.no/2018/08/30/da-aleris-ikke-ville-svare-pa-skatteparadis-sporsmal/

Oljefondet og skatteparadis
Attac skrev høringsinnspill om skatteparadis til den årlige gjennomgangen av Oljefondet.
Her ble flere ting tatt inn av i finanskomiteens innstilling:
-

det lages et "forventningsdokument" om skatt, som skal brukes opp mot
selskapene de investerer i.

-

De åpner opp for å registrere eiendomsselskapet i Norge, ikke i
Luxembourg/Delaware

-

De sier Etikkrådet kan utestenge selskaper som bruker skatteparadis i ulovlig
øyemed

Dette er krav Attac har stilt til Oljefondet i over ti år, som endelig er kronet med sterkere
regulering. Oljefondet kan nå brukes som eksempel for andre.

Ny varslerlov
Attac kom med innspill til Stortinget om den nye varslerregelverket (NOU 2018: 6).
Petter S. Titland og Martine K. Floeng har hatt møte med AP og Venstre om det nye
varslerregelverket i Norge, og kommet med en rekke anbefalinger for å styrke det
foreslåtte regelverket. Attac la særlig vekt på at journaliser og sivilsamfunn bør anses
som en legitim mottaker av varsler, med utgangspunkt i skatteparadis-avsløringene de
siste årene. Varsleres betydning for samfunnet var tema da Petter gjestet NRK Radio en
ettermiddag før sommeren. 6. juni var den internasjonale varslerdagen, og det var verdt
å minne om arbeidet som blant annet ble gjort for å avsløre skatteunndragelse i Lux
Leaks-skandalen og korrupsjon i Telenors investering i VimpelCom.
Over sommeren ble arbeidet med varslerloven fulgt opp gjennom en fagfellevurdert
artikkel av Petter S. Titland i boka «Making Transparency Possible», som kommer ut på
Cappelen Damm Akademisk i mars. Gravejournalister fra hele verden og akademikere
som Kalle Moene og Tina Søreide er også med i denne boka.

Nytt register over reelle rettighetshavere
Attac kom med et høringsspill til Finanskomiteen om den nye loven om nytt
eierskapsregister (Prop. 109 L). Dette er et viktig verktøy for å forhindre bruken av
skatteparadis. Høringsinnspillet la vekt på den foreslåtte terskelverdien på 25 prosent,
og argumenterte for at terskelverdien bør settes til 5 prosent eller lavere for å kunne
klare å fange opp skjulte eierskapsforhold.
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EUROPAPOLITIKK
Det politiske establishmentet slår sprekker
2018 innledet med at de tyske sosialdemokratene gikk tilbake på løftet om å ikke tre inn i
en ny storkoalisjon med Angela Merkels konservative union CDU/CSU. Den tradisjonelle
høyre- venstre aksen i politikken utfordres spesielt av ytre høyre, men også av
populistiske bevegelser. Italia og Polen er land som ledes av slike regjeringer.
I mai er det valg i Europaparlamentet, og det politiske establishmentet utfordres av
populister og progressive pro- europeere. På lik linje med storkoalisjonen i Tyskland er
dagens Europaparlament styrt av et samarbeid mellom Det Europeiske folkepartiet (EEP)
på høyresiden og venstresidens Progressive allianse av sosialister og demokrater (S&D).
Koalisjonen har i en årrekke beholdt flertallet i parlamentet.
Dette samarbeidet har tært på oppslutningen blant velgerne. Ved forrige valg i 2014
straffet dette seg. I 2009 fikk storkoalisjonen 61 % av stemmene, mens i 2014 falt tallet til
54 %.
Om det er ekstreme partier eller de progressive pro-europeerne som kan vinne på dette
gjenstår å se. Et eksempel på en progressiv pro-europeisk bevegelse er listesamarbeidet
European Spring. En av initiativtakerne er den tidligere greske finansministeren Yanis
Varoufakis, som selv stiller til valg i Tyskland. Listesamarbeidet har snekret sammen et
politisk program kalt «New Deal for Europe» etter den amerikanske presidenten
Franklin D. Roosevelts modell fra krisetiden i USA på 1930- tallet. Programmet
inneholder forslag om å reformere og demokratisere EU.
Brexit og «de gule vestene» er tydelige symptomer på utfordringene i Europa. Ønsket fra
EU om ytterligere integrasjon skjer på feil premisser. Med et økonomisk system som
setter kapitalen og ikke folket først, vil mest sannsynlig ikke denne ytterligere
integrasjonen få politisk støtte.
2019 blir et utfordrende år for Europa og spesielt for EU. Tidligere har EU kommet seg
gjennom flere kriser. Spørsmålet er om unionen klarer seg denne gangen.

Hellas
Hellas sliter fremdeles økonomisk i etterkant av den økonomiske krisa som tok til i 2007.
Landet er stadig preget av konsekvensene etter krisen, og de påfølgende lånepakkene
som har blitt inngått mellom Hellas og Troikaen (EU, Den Europeiske Sentralbanken og
Det internasjonale pengefondet IMF).
Attac hadde møte med ledelsen i IMFs Europa-kontor i 2018. Da beklaget IMF at de ikke
hadde maktet å få EU med på gjeldsslette for Hellas. Til EU-parten i Troikaen hadde de
beklaget at «Tyskland er for tyske» i sin harde økonomiske politikk mot Hellas. Til tross
for støtte til gjeldsslette, mente de at kutt i offentlige utgifter og skatter var riktig vei for
Hellas.
Helsebudsjettet i Hellas ble kuttet med 50 prosent mellom 2009 og 2015. Det
internasjonalt anerkjente medisintidsskriftet The Lancet har hatt en rekke artikler om
helsesituasjonen i Hellas etter finanskrisen. Forskning viser at dødeligheten blant
personer over 55 år har økt allerede i 2011-12, med den største økningen for dem over 85
år (24 prosent over forventet dødelighet). Barnedødelighet økte med 43 prosent i de to
årene etter den første lånepakken. Hjertesykdommer har økt med 30 prosent fra 2009
til 2015, mens diabetes har økt med samme andel i denne perioden.
Årsberetning Attac Norge 2018-2019
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På bakgrunn av dette var det nærmest uforståelig da beskjeden om den største
helseklinikken Metropolitan Community Clinic i Athen skulle ble nedlagt. Nedleggelsen
kom som en konsekvens av den tredje lånepakken, hvor det kom frem at myndighetene
var pålagt selges landet hvor klinikken er plassert. Dette møtte stor motstand og kraftige
internasjonale reaksjoner. Aktivistene på Metropolitan-klinikken svarte at de aktet å bli i
lokalene. Klinikken er den største av mange hundre aktivistdrevne helseklinikker i
Hellas, og har en viktig praktisk og politisk rolle. Gjennom samarbeidet «Solidaritet med
Hellas» ble det sendt et brev til myndighetene på lokalt og nasjonalt nivå i Hellas, hvor
man stilte seg uforstående til utkastelsen. Over 200 brev fra hele Europa ble sendt til de
greske myndighetene for å stanse utkastelsen.
Mot slutten av juni ble det klart at motstanden bar frukter. Utkastelsen ble stoppet, og
klinikken fikk fortsette sitt viktige arbeid med å tilby helsetjenester til grekerne.
•

Les mer om den viktige seieren her: attac.no/2018/06/27/stotte-stoppetutkastelse/

Joakim Møllersen har fulgt prosessen i Hellas nøye, og skrev et viktig innlegg på bloggen
da Hellas kriseprogram ble offisielt avsluttet. For selv om låneutbetalingene fra EU til
Hellas er avsluttet, er ikke krisen over. Grekerne lider fortsatt når gjelden vedvarer, den
sosiale krisen fortsetter og det greske folkestyret befinner seg i en heller bedrøvelig
forfatning.
Grekerne har i praksis blitt frarøvet sitt demokrati etter at landet inngikk den første
låneavtalen med den såkalte Troikaen. De høye herrer i Brussel har detaljstyrt
statsbudsjettene og tvunget gjennom kutt i pensjoner, høyere medisinpriser, tvangssalg
av statseiendom, kutt i helsevesenet og rasering av omtrent alt av velferdstjenester en
kan tenke seg, skrev Joakim på Attac-bloggen.
Her kan du lese hele teksten: attac.no/2018/08/20/hellas-kriseprogram-avsluttes-idag-krisa-forsetter-for-grekerne/

Årsberetning Attac Norge 2018-2019

15 av 48

FINANSPOLITIKK
I 15. september 2018 var det 10 år siden den amerikanske investeringsbanken Lehman
Brothers kollapset og kastet verden inn i den største økonomiske nedturen siden
børskrakket i 1929. Årene etter har vært preget av innstrammingspolitikk, den arabiske
våren, et okkupert Wall Street, en folkebevegelse av millioner av «indignerte» i sørEuropa og en politisk drakamp mellom Hellas og EU vi aldri har sett maken til.

Leder og påtroppende leder av Attac, Petter S. Titland og Martine K. Floeng, reagerte på
Finans Norge sitt utspill i Klassekampen i ettertid av 10-års markeringen til finanskrisen.
Da Finans Norge tok til orde for mindre politisk styring og større risiko i finansbransjen,
svarte Titland og Floeng at avregulering av finansbransjen er det siste man trenger.
Her kan du lese
•

attac.no/2018/09/14/har-dere-glemte-finanskrisen-allerede/

•

attac.no/2018/09/24/hvem-sine-behov/
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På Attac-bloggen skrev en rekke aktivister om krisens konsekvenser og advarte mot
lignende kriser i fremtiden. Dag Seierstad sin tekst om hvordan finanskrisen har blitt til
en samfunnskrise ble hyppig lest og delt.
•

attac.no/2018/09/17/fra-finanskrise-til-samfunnskrise/

NY ØKONOMI
«Målet om videre økonomisk vekst må skrotes og erstattes av en ny politikk som setter
klimaet først, forlanger en rekke organisasjoner». Budskapet var klokkeklart der det sto
på forsiden av Dagsavisen i september. Intervjuet ble gjort etter at Attac aksjonerte
foran Stortinget sammen med Spire, Sosialistisk Ungdom, Natur og Ungdom,
Besteforeldrenes Klimaaksjon og Latin-Amerikagruppene i Norge. Martine Kopstad
Floeng holdt appell for de fremmøtte og snakket om viktigheten av å demokratisere
økonomien og regulerer økonomien og finansmarkedene dersom man skal nå
klimamålene. Det er politikerne som i dag sitter på termostaten, og det er de som må
endre det rådende systemet.
Dette var også budskapet i kronikken «En annen verden er mulig» som ble skrevet for
Harvest Magazine i anledning fremleggelsen av det nye statsbudsjettet.
•

For det er systemet som er problemet: www.harvestmagazine.no/pan/enannen-verden-er-mulig

Økende økonomisk ulikhet
Samtidig som Attac har snakket om økende økonomisk ulikhet internasjonalt, har vi vært
vitne til en økende sosial og økonomisk ulikhet også innad i Norge. Mens husholdninger
med høy inntekt har hatt gjennomgående mer å rutte med, har de fattige familiene blitt
stadig fattigere. Det skyldes politikken som nåværende regjering fører. Kutt i
formueskatt, personskatten og selskapsskatten, sammen med økt inntektsskatt og et
presset boligmarkedet er bekymringsverdige trekk ved politikken som føres i dag. Dette
truer den norske samfunnsmodellen. Viktigheten av å styrke fagforeningene er særlig
avgjørende når vi skal snu denne utviklingen.
Martine Kopstad Floeng, var i godt selskap med blant annet Kalle Moene (UiO), Rolf
Aaberge (SSB) og sjefsøkonom Øystein Dørum (NHO) når tema var økonomisk ulikhet i
«Hva skjer?» på NRK P2.
•

Hør hele episoden her: radio.nrk.no/serie/hva-skjere/DNRR62003018/11-112018
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ARRANGEMENTER OG AKSJONER
DIGITAL ØKONOMI
Konferanse: Verdien av persondata
12. mars arrangerte Handelskampanjen dagskonferansen «Verdien av persondata». Som
en del av alliansen sto Attac bak mye av innholdet på konferansen, som ble ledet av
Petter S. Titland. Teknologiforsker Evgeny Morozov var hovedgjest under konferansen.
Morozov er anerkjent for sitt bidrag i debatten om den digitale økonomien, og har
skrevet flere bøker, samtidig som han har fast spalte i The Guardian. Politico kåret han
til en av Europas 28 mest innflytelsesrike mennesker i 2018. Derfor var det særlig stas å
høre han snakke om behovet for teknologisuverenitet.

Sanya Smith Reid fra Third World Network er jurist og ekspert på handelsavtaler. Her under WTO
Public Forum 2018.

Sanya Smith Reid, fra Third World Network, var konferansens andre internasjonale gjest.
Temaet for hennes presentasjon var politikkutforming i den digitale økonomien. Med
seg hadde de Audun Skeidsvoll fra Forbrukerrådet, som snakket om «Tingenes
Internett».
Kontroll over data fra fagbevegelsen sitt perspektiv ble også viet en post på programmet.
Svein Øverland (tillitsvalgt fra LO i Helse Sør-Øst), May Iren Arnøy (divisjonstillitsvalgt i
Telenor Business) og Kjetil Andresen (faglig sekretær i Handel og Kontor) holdt hvert sitt
foredrag.
Konferansen ble avsluttet med et politikerpanel med Stortingsrepresentanter fra MDG
og Høyre, sammen med deltagere fra Venstre og Rødt.

Sanya Smith Reid på besøk i Norge
I anledning konferansen «Verdien av persondata» inviterte Handelsgruppa i Attac,
sammen med Handelskampanjen og Folkeaksjonen mot TISA, Sanya Reid Smith til Café
Vespa. Reid Smith er juridisk rådgiver og seniorforsker i Third World Network og er
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blant våre fremste eksperter på handelsavtaler. Hun var invitert til Café Vespa for å
snakke om internasjonale handelsavtaler, persondata og konsekvenser for personvernet
og muligheten for demokratisk styring av den teknologiske utviklingen.
•

Møtet «Storebror ser deg: personvern som vare eller rettighet» ble livestreamet
på Facebook-siden til Attac Norge:
www.facebook.com/AttacNorge/videos/1707675975938308/

I oktober var Smith Reid tilbake i Oslo. Hun holdt da en intern skolering for Attac og
Handelskampanjen om den digitale økonomien. Sammen arrangerte vi et møte med
Forbrukerrådet, hvor Smith Reid fortalte om utviklingen i handelspolitikken og om
viktigheten av å kjempe mot det foreslåtte regelverket i WTO på e-handel. Vi møtte også
leder i El og IT-forbundet, hvor det ble tent en gnist for videre arbeid.

Attac snakker om den digitale økonomien
Petter S. Titland deltok på fagdag til ansatte på et aktivitetstilbud i Bydel Gamle Oslo.
Her ble innføringen av Facebook Workplace diskutert, og plattformens påvirkning på
arbeidshverdagen og for kommunen i et større perspektiv.
•

Her kan du lese mer om hva Facebook Workplace er: attac.no/2018/06/01/nakan-du-alltid-vaere-pa-facebook/

Martine Kopstad Floeng har holdt flere foredrag om den digitale økonomien siden hun
tok over stafettpinnen etter leder Petter Slaatrem Titland. Martine besøkte i høst
Human Etisk Forbund sitt fylkeslag i Buskerud, hvor fokuset var svekkelsen av
demokratiet i den digitale tidsalder. Martine var også i Bergen og snakket for SV i
Hordaland om viktigheten av å få politikerne på banen dersom vi skal klare å regulere
teknologigigantene. Martine har også holdt skolering om tematikken for både unge og
gamle: både for Frogner Seniorsenter og Spire.

Telt Talks
13. oktober arrangerte
Handelsgruppa i Attac i
samarbeid med Attac
Oslo, Attacs studentlag,
Handelskampanjen og
Folkeaksjonen mot TISA
Telt Talk på årets
Globaliseringskonferanse.
Møtet
«Teknologigigantene og
oss: demokrati i den
digitale økonomien»
foregikk i et stort telt på
uteområdet mellom DOGA
og Jakobskirken, og var
åpent for alle. Morten Goodwin (høyskolen i Agder, forsker på kunstig intelligens),
Audun Skeidsvoll (Forbrukerrådet) og innledet møtet med hver sin 15 min. Telt Talk
(innlegg) om kunstig intelligens, stordata, tingenes internett, personvern,
teknologiselskapenes makt. Innleggene ble etterfulgt av samtale mellom innlederne og
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med møtedeltakerne, fasilitert av Petter, som hadde sin siste opptreden som Attac-leder
denne dagen.
•

Møtet ble livestreamet på Facebook (se:
www.facebook.com/AttacNorge/videos/2121915988058980/

FINANSRETTFERDIGHET
10-års markering av finanskrisen
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I tråd med vårt internasjonale nettverk markerte Attac Norge 10-års dagen til
Finanskrisen. 14. september samlet vi oss foran DnBs lokaler på Majorstua og bygde et
King Size korthus, delte ut løpesedler og pratet med folk. Før aksjonen startet samlet vi
oss på Valkyrien, før vi tok plassen foran DnB. Aksjonen var veldig vellykket, og vi holdt
på en times tid. SambAttac avsluttet aksjonen, før vi gikk tilbake i samlet tropp til
Valkyrien og fortsatte den politiske debatten.
Bak selve arrangementet lå mange politiske diskusjoner som vi hadde hatt gjennom
sommeren. Først fikk vi besøk av Marie Sneve Martiniussen (økonom, nestleder og
finanspolitisk rådgiver i Rødt) som snakket om forbrukerlån. I august fikk vi besøk av
finansekspert Ingrid Hjertaker, som nå jobber for Tax Justice Network. Etter mange
diskusjoner både på workshoper og i Attac Oslos studiegruppe, landet vi på følgende
politiske budskap:
Det var en interessant prosess, og viktig for Attac, ettersom vi ikke har diskutert så mye
konkret finanspolitikk de siste årene.
Attac Norge var med på koalisjonen «Change Finance», som til slutt bestod av over 60
organisasjoner fra hele Europa. Her var det viktig å holde seg oppdatert på hva som
skjedde rundt om i Europa, og en felles plattform ble diskutert på videomøter gjennom
vårparten. Attac fikk nye kontakter, særlig Finance Watch, en organisasjon i Brussel som
holdt i trådene. Joakim og Mathilde var i Brussel på Finance Watch-workshop som førte
til «Change Finance».

15. september 2018
Samtidig som Attacs ledertrio markerte 10-årsdagen for finanskrisen ved å løpe Oslo
Maraton, aksjonerer Attac i Frankfurt med en storslagen performance. Aksjonen er en av
hundrevis av aksjoner i forbindelse med internasjonale markeringen av krisen. Fra Saint
Denisè i sør til Oslo lengst nord, ble det gjennomført hundrevis av aksjoner i forbindelse
med 10-års markeringen av finanskrisen. Over 60 organisasjoner har dannet nettverket
Change Finance, som deler samme mål: en bedre regulert finanssektor som tjener folket!
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En av finanssektorens grunnpilarer er konkurranse. Flere økonomier har prøvd å «låne
seg til likhet» og dermed stimulere til velferd og vekst, men fikk gjennom finanskrisen
smertelig erfare at konkurransevilkårene ikke er de samme. Når Attacs ledertrio løp
maraton den 15. september var det et symbolsk kappløp mot bunnen.

HELLAS
Den lokale fagforeningslederen Giorgos Archontopoulos fra Thessaloniki besøkte
Globaliseringskonferansen i 2018. Joakim Møllersen deltok i samtalen, hvor fokuset var
finanskrisens katastrofale følger for grekerne, og hvordan befolkningen i Hellas havnet
under det mest hensynsløse nyliberale skrekkregimet i Europa i fredstid. Regissert av EU
og det internasjonale finanssystemet. Giorgos Archontopoulos rettet oppmerksomheten
mot hvordan folket i Hellas gjør motstand og forsøker å utvikle suverenitet på
grunnplanet i møte med privatiseringene av det greske felleseiet og ødeleggingen av
arbeids- og eksistensvilkår.

HANDELSPOLITIKK
FN-traktatet
Internasjonalt næringsliv har så vidt begynt å forholde seg til
menneskerettighetsspørsmål, men det går langsomt. Flere land jobber nå med å etablere
en internasjonal traktat som vil forplikte multinasjonale selskaper til å respektere
menneskerettighetene.
Norge var en av de fremste pådriverne i FNs prosess for å skape et felles rammeverk for
et ansvarlig næringsliv med de såkalte UN Guiding Principles on Business and Human
Rights. Men nå har Norge skiftet posisjon og er slett ingen pådriver lenger? Ble det for
mye menneskerettigheter på bekostning av business?
Attac samarbeidet med HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival for å få FNtraktaten om menneskerettigheter og næringsliv tilbake på dagsorden. Resultatet ble en
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filmvisning og debatt med blant andre UD, PRIO og Amnesty, som er tettest på FNarbeidet i Norge.
Under fjorårets globaliseringskonferanse var den samme tematikken fokus på
arrangementet «Hvordan få næringslivet til å følge menneskerettighetene». Martine
Kopstad Floeng og leder av Palestinakomiteen Kathrine Jensen snakket om viktigheten
av FN-traktaten for å binde selskaper til menneskerettighetene, når de involverer seg i
områder preget av krig og konflikt.
•

Les mer om FN-traktet her: attac.no/2018/02/10/traktat-ansvarlige-selskaperide/

SKATTEPOLITIKK
I april 2018 arrangerte Attac et graveverksted. Målet var å grave i dagligvarene på VGs
matbørs og se etter koblinger til skatteparadis. Graveverkstedet bestod av innføring av
hvordan selskaper både bruker skatteparadis til å unngå skatt og kompliserte
selskapsstrukturer til å flytte penger til skatteparadis. Vi var 20 stykker som deltok og
gravde i mange ulike dagligvarer. Vi søkte oss gjennom internetts mange sider og lette
gjennom holdingsselskaper og datterselskaper for å se etter en kobling til et eller flere
skatteparadis. Det var en engasjert gjeng som gjennom en lørdag formiddag fant ut av
både fiskepinnene, Grandiosa og potetgull har en kobling til skatteparadis.

De fleste er klar over at de store amerikanske selskapene flytter penger til skatteparadis,
men vi ønsket å vise at omfanget er større enn man skal tro. Flere av vanlig dagligvarer
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og tjenesteleverandører her i Norge har også en kobling til skatteparadis. Vi kan ikke
bevise at selskapene faktisk flytter penger til skatteparadis, på verken lovlig eller ulovlig
vis, men vi kan stille spørsmål om hvorfor selskapet har et datterselskap på Cayman
island, eller hvorfor moderselskapet er registrert på Bermuda.
Å grave etter skatteparadiskoblinger er både spennende og lærerikt, og man dras inn i et
nytt univers av konsernstrukturer og nettsider. I kjølvannet av graveverkstedet, har også
Attac opprettet en gravegruppe.
•

Les mer om gravekurset her: attac.no/2018/04/11/jakten-pa-den-forsvunneskatten/

INNLEDNINGER, REPRESENTASJON OG MØTER
Dato

Innledninger og
representasjon 2018

Tema

Form

Hvem

2. mars

Feminisme og
nyliberalisme

Feminisme

Åpent møte i
forkant av
landsmøtet

Bodil
Christine
Eriksen

12. mars

Verdien av data

Digitaløkonomi

Dagsseminar i
samarbeidet
med
Fagforbundet

Petter ST

09. mars

Møte med Jeffrey Franks,
Europadirektør IMF med
SLUG og Changemaker

IMF og krisa i Europa

Lukket møte

Petter ST

09. mars

HUMAN: Ble det for mye
menneskerettigheter?

Investeringer og
menneskerettigheter

Film med debatt

13. mars

Introduksjon til
digitaløkonomi fra Third
World Network

Digitaløkonomi

Samarbeidsmøte

Petter ST

13. mars

Møte med El & IT (med
Handelskampanjen og
Third World Network)

Digitaløkonomi

Samarbeidsmøte

Petter ST

13. mars

Storebror ser deg:
Personvern som vare eller
rettighet?

Digitaløkonomi

Åpent møte med
Sanya Reid Smith
på Vespa
Joakim
Møllerse
n

13. - 17.
mars

Verdens Sosiale Forum i
Salvador, Brasil

20. mars

Hei Verden

Ulikhet

Åpent møte

Kaja
Bakke

11. april

Foredrag for
Changemaker

FN-traktat

Åpent møte

Petter ST
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13. april

Rethinking Finance
seminar (med Rethinking
Economics)

Finans og finanskrise

Åpent
dagsseminar

Einar
Hagness,
Sondre

13. april

Change Finance / 10 year
on

Finanskrise

Planleggingsmøt
e aksjoner

Einar
Hagness,
Sondre,
Petter ST

14. april

Naturvernforbundet
Førde

ISDS

Åpent seminar

Mathilde

25. april

Bydel Gamle Oslo

Facebook Workplace

Lukket møte

Petter

30. april

Seminar Marx 200 år

Kapitalismekritikk

Seminar

Joakim

1.mai

Frokost og tog med
SambAttac

Attac gikk under Hellasfane: slett gjelda

Tog

4. mai

Høring Oljefondet

Oljefondet

Høring på
Stortinget

Petter

15.mai

Intervensjon
kommunestyret i Ski

TISA

Kommunestyremøte

Mathilde

15.mai

Innledning Rødt Ski

TISA

Åpent møte

Mathilde

15. og 16.
mai

Katapult Future Fest

Teknologi

Konferanse

Petter

1. – 3. juni

Møte i det europeiske
Attac-nettverket

Møte

Joakim

11. juni

Sivilsamfunnsseminar
med Oljefondet

Bruken av
forventningsdokumente
r

Lukket møte

Petter

21. juni

Sommeravslutning,
foredrag fra Marthe
Røraas om suverenitet

Internasjonal og
nasjonal rett

Styreworkshop

Petter,
Kaja,
Mathilde,
Espen

24. juli

Sosialistisk Ungdoms
sommerleir

Skatteparadis

Stand

Martine

13. – 18.
august

Arendalsuka

30. august

Filmcrew fra ForUM/Differ
på kontoret

Skatteparadis

Film-opptak til
film om
bærekraftsmålen
e

Mathilde,
Audun

14. august

Workshop finanskrise –
politisk budskap, med
Ingrid Hjertaker

Finanskrise

Aksjonsgruppeworkshop

Einar,
Mathilde,
Bjørg,
Sondre,
Petter,
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Eline
11.
september

Handelskampanjen

WTO

Styremøte

Martine

13.
september

Aksjonsbrief og
filmvisning The Big Short

14.
september

Finanskriseaksjon

15.
september

Halvmaraton

3.
september

Senterpartiet, rådgiver
Navarsete

Notat suverenitet og
handelsavtaler

Møte
Stortingsreprese
ntanter

Petter og
Martine

13. – 18.
august

Arbeiderpartiet, Lise
Christoffersen

Varsler-NOU

Møte
Stortingsreprese
ntanter

Martine
Petter

21.
september

Fagforbundet (nestleder
Odd Halgeir Larsen og
Rolv Rynning Hansen)

Digitaløkonomi,
handelspolitikk, skatt

Samarbeid

Martine

20.
september

Trondheim NTNU

Skatteparadis

Gjesteforelesning

Mathilde

20.
september

Spire-aksjon utenfor
Stortinget

Ny økonomi

Appell

Martine

Oppstart

Mathilde

Petter
Finanskrise

Åpent møte

Martine
Mathilde,
Petter

Trondheim medlemsmøte
Attac oppstart SambAttac
+ lokallag

Petter

26.
september

Når boblen brister,
Cinemateket, Oslo
dokumentarfilmkino,
Manifest og Rethinking.
Innledning av regissør
Moland og Erik Reinert

Finanskrisa

Filmvisning

Mathilde,
Sondre

28.
september

Sosialistisk Venstreparti,
Torgeir Knag Fylkesnes og
Trine Østereng

Notat suverenitet og
handelsavtaler

Møte
Stortingsreprese
ntanter

Martine

30.
september
-05.
oktober

WTO Public Forum

Handel

WTOs forum for
sivilsamfunnet

Martine

09.

Tax Justice Network Norge

Nytt eierskaps-register

Samarbeidsmøte

Martine
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oktober
11.
oktober

om
høringsuttalelse
Stortingsseminar om
handelspolitikk, hvor
Petter Titland holdt
foredrag

Handelspolitikk

Stortingsseminar

Petter

E-handel

Høring

Martine

Maktstrukturer

Foredrag på
konferansen

Martine

Sosialistisk Venstreparti
12.
oktober

Sosialistisk Venstreparti:
politisk idédugnad
Lysbakken, Kaski og
Haltbrekken

12. – 14.
oktober

Globaliseringskonferanse
n

Petter
Joakim

«Vann som maktmiddel»
(stormøte)

(Ann
Christin,
Mathilde,
Sondre)

«Hvordan få næringslivet
til å følge
menneskerettighetene?»
«Telt Talks»
«Hellas – 10 år under
jernhelen»
«Etter neste finanskrise»
«Investeringer på 1-2-3»
«Handelspolitikk på 1-2-3»
15.
oktober

Årsmøte: Publish What
You Pay

Skatt

20.
oktober

Foredrag om Attac og
Finanskrisen i Trondheim

Finanskrisen

23.

Møte med Venstre, Terje

Varsler NOU

Årsberetning Attac Norge 2018-2019
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oktober

Breivik

Stortingsreprese
ntanter

27.
oktober

Human Etisk Forbund

Digital økonomi

Foredrag

Martine

31.
oktober

Skolering ved Sanya Reid
fra Third World Network
med Forbrukerrådet

E-handel og WTO

Skolering

Martine

7.
november

Åpent møte med WTOutvalget

WTO

Åpent møte

Martine

8.
november

Møte med internasjonalt
nettverk i regi av Attac
Østerrike i Wien

Europapolitikk

Workshop

Martine

Workshop 8-10. november
13.
november

Besøk til Aust-Agder
lokallag

Privatisering og
digitalisering

Foredrag

Martine

13.
november

Møte med Fagforbundet
og Publish What You Pay

Skatteparadisfrie soner

Samarbeidsmøte

Audun

28.
november

Wahl-konferansen i regi
av «For velferdsstaten»

Ulikhet

Konferanse

Martine

02.
desember

SV Hordaland årsmøte

Digital økonomi

Foredrag

Martine

13.
desember

Høring i Stortingets
finanskomité,

Skatt

Høring

Martine

-

Revidering av
deres
prinsipprogram

Prop 109 L om reelle
rettighetshavere
09. januar

Gravegruppa

Skatteparadisfrie
kommuner

Workshop

Mathilde

10-13.
januar

EAN London

ISDS og int. politikk

Nettverksmøte i
europeiske Attac

Joakim
Møllerse
n

13. januar

«Hvem skal eie vår data?»

Digitaløkonomi

Workshop

Martine
K. Floeng
Sondre
H.Dalen
Audun B.
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14. januar

«Tisa inn i WTO»

TISA og nye
handelsavtaler

Foredrag for
Frogner
Seniorsenter

Martine
K.Floeng

24. januar

«Trenger vi en ny
økonomi?»

Økonomi og klima

Workshop med
«alliansen ny
økonomi»

Martine
K.Floeng

LAG, Spire,
Rethinking, Attac

Aksel
Nærstad
Sondre H.
Dalen

20.februar

«Smarte byer – er det så
smart?»

Digitaløkonomi

Skolering av
Spire sitt
byutvalg

Martine
K. Floeng

25.02

Møte med H&M
skattedirektør

Skatteparadis

Avklaring om
skatteparadistilknytning

Martine
K.Floeng
Audun
Mathilde

25.
februar

Åpning av HUMAN
filmfestival

Filmvisning av
«The Panama
Papers»

Martine
K. Floeng
Kaja
Bakke
Aksel
Nærstad
Embla H.
Jørgense
n
Ann
Christin
Petter S.
Titland
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INFORMASJONS – OG MEDIEARBEID
MEDIA
I løpet av landsmøteperioden har Attac hatt redaksjonelle oppslag i NRK Radio,
Aftenposten, E24, ABC Nyheter, Klassekampen, Nationen, Vårt Land, Dagsavisen,
Morgenbladet og Dag og Tid. I tillegg hatt omtale i lokale medier som Firda, Radio
Trøndelag og Rogalands Avis, og i ulike fagpresseorganer som NNN-arbeideren,
Frifagbevegelse.no, Bistandsaktuelt og Kommunal Rapport. I tillegg har vi snakket med
tyske Der Freitag om Oljefondet.
Vi har hatt kronikker og leserinnlegg i en rekke aviser, og også fått omtale og svar i flere
leserinnlegg og kronikker.
Dato

Tittel

Format

Publikasjon

Tema

Type

1. mars
2018

Apple tapte søksmål mot
skatte-demonstranter

Papir

Aftenposten

Skatteparadis
/ aktivisme

Redaksjonell
sak

12. mars
2018

Konservativ verdipolitikk

Papir

Vårt Land

Surrogati/ulik
het

Omtale i
leder

20. mars
2018

Industripolitikk for 21.
århundre

Papir

Dagsavisen

Digital
økonomi

Kronikk

14. april
2018

Mens vi griller Zuckerberg

Papir

Klassekampen

Facebook

Kronikk

14. april
2018

Ellen (35) frå USA jobbar
med ein kampanje mot
fjorddumping, no har ho
vore for å sjå på
Førdefjorden

Nett

Firda Pluss

Miljø

Redaksjonell
omtale

17. april
2018

- Skittent og utdatert

Papir

Firda

Miljø

Redaksjonell
sak

24. april
2018

Algoritmer og AI

Radio

NRK Dagsnytt
Radio

Digital
økonomi

Intervju

1. mai 2018

Demokratiet og velferden
er tapt til nyliberalismen - vi
står sammen med Hellas
for å vinne det tilbake

Nett

Radikal Portal

Hellas og
ulikhet

Kronikk

16. mai
2018

Nicht so nette Norwegisch

Papir

Der Freitag

Oljefondet

Redaksjonell
sak

6. juni 2018

Varslere og
skatteunndragelse

Radio

NRK Dagsnytt
Radio

Varslere og
skatteunndra
gelse

Redaksjonell
omtale

14. juni

Tusenvis av selskapsmøter

Nett

E24

Oljefondet og

Redaksjonell
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2018

hvert år: Vil vite hva
Oljefondet oppnår

åpenhet

sak

24. juli 2018

Reagerer på Facebook-bruk
i kommunen

Nett

Kommunal
Rapport

Facebook

Redaksjonell
sak

6. august
2018

Arrestasjonene i Hellas: Send de norske
ungdommene til Lesvos

Nett

Dagbladet

Flyktninger/H
ellas

Omtale i
kronikk

10. august
2018

NHO vil bekjempe
skatteparadiser ved å gjøre
Norge om til et

Nett

Radikal Portal

Skatt

Kronikk

11. august
2018

Ingen tekno-boble

Papir

Klassekampen

Digital
økonomi

Leserinnlegg

17. august
2018

Globaliseringskonferansen
2018: Makt og mat i fokus

Nett

Norsk Bondeog
Småbrukarlag

GK2018

Nevnt i
redaksjonell
sak

21. august
2018

Hellas' kriseprogram er
avsluttet - gjeldsfengselet
fortsetter

Nett

Radikal Portal

Hellas og
ulikhet

Kronikk

14.
september
2018

Finanskrisa er ikke over

Nett

Nationen

Finanskrise

Omtale i
kronikk

14.
september
2018

Krise, hvilken krise?

Papir

Klassekampen

Finanskrise

Kronikk

14.
september
2018

Finanskrisa er ikke over

Papir

Nationen

Finanskrise

Omtale i
kronikk

15.
september
2018

Da verden holdt pusten

Papir

Dagsavisen

Finanskrise

Redaksjonell
omtale

15.
september
2018

Da verden holdt pusten

Nett

Dagsavisen
Pluss

Finanskrise

Redaksjonell
omtale

15.
september
2018

Da verden holdt pusten

Nett

Dagsavisen
Rogalandsavis
Pluss

Finanskrise

Redaksjonell
omtale

20.
september
2018

Kloden eller lommeboka?

Papir

Dagsavisen

Klima

Redaksjonell
omtale

20.
september
2018

Behov for god styring

Papir

Klassekampen

Finanskrise

Leserinnlegg

20.

Kloden eller lommeboka?

Nett

Dagsavisen

Klima

Redaksjonell
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september
2018

omtale

21.
september
2018

Sagt i debatten

Papir

ØstlandsPosten

Klima

Sitat

24.
september
2018

Hvem sine behov?

Papir

Klassekampen

Finanskrise

Leserinnlegg

26.
september
2018

Det er håpløst, og vi gir oss
IKKE!

Papir

NNNarbeideren

Hellas og
finanskrise

Redaksjonell
sak

28.
september
2018

Hellas 10 år etter
finanskrisen: Det er håpløst,
og vi gir oss ikke!

Nett

Frifagbevegelse
.no

Hellas og
finanskrise

Redaksjonell
sak

30.
september
2018

Da verden holdt pusten

Nett

ABC Nyheter

Finanskrise

Redaksjonell
omtale

1. oktober
2018

Frihandel

Papir

Romsdals
Budstikke

Frihandel

Leserinnlegg

6. oktober
2018

En annen verden er mulig

Nett

Harvest
Magazine - Pan

Klima

Kronikk

18. oktober
2018

TA HAVET TILBAKE OG
JORDA I BRUK!

Papir

Dagbladet

Mat

Kronikk

18. oktober
2018

Globaliseringskonferansen:
- Ta havet tilbake og jorda i
bruk!

Nett

Dagbladet.no

Mat

Kronikk

19. oktober
2018

Allianse krev ein ny fiskeriog jordbrukspolitikk

Byråsak

Nynorsk
Pressekontor

Mat

Kronikk

20. oktober
2018

Allianse av 11
organisasjonar krev ein ny
fiskeri- og jordbrukspolitikk

Nett

Nationen

Mat

Kronikk

22. oktober
2018

Allianse krev ein ny fiskeriog jordbrukspolitikk

Papir

Firda

Mat

Kronikk

25. oktober
2018

Labour-representant: Utviklingspolitikk må ha
front mot ulikhet

Papir

Bistandsaktuelt

Ulikhet

Nevnt i
redaksjonell
sak

31. oktober
2018

Salt i maten

Papir

NNNarbeideren

Globaliserings
konferansen

Omtale i
leserinnlegg

31. oktober
2018

Ti krav for framtidas
primærnæringer

Papir

NNNarbeideren

OD

Leserinnlegg

31. oktober
2018

Hva skjer

Radio

NRK P2

Ulikhet

Radiodebatt
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2.
november
2018

Nytt om navn

Papir

Bistandsaktuelt

Ny leder

Redaksjonell
sak

30.
november
2018

Til angrep!

Papir

Klassekampen

Attac

Leserinnlegg

7. desember
2018

En annen verden er mulig!
Stick to what unites!

Podcast

Morgenbladet

Historisk

Redaksjonell
omtale

7. desember
2018

Morgensending

Radio

Radio
Trøndelag

Digital
økonomi

Redaksjonell
sak

22.
desember
2018

Talestyrte assistenter – de
slueste pakkene under treet

Papir

Klassekampen

Digital
økonomi

Leserinnlegg

4. januar
2019

Google flytta 197 milliarder
kroner til skatteparadis i
2017

Nett

Radikal Portal

Skatt

Redaksjonell
omtale

4. februar
2019

Helt riktig, Petter Stordalen

Papir

Klassekampen

Digital
økonomi

Leserinnlegg

6. februar
2019

Åpner for Amazon

Papir

Klassekampen

Digital
økonomi

Redaksjonell
omtale

22. februar
2019

Ei global rørsle mot
globalisering

Papir

Dag og Tid

Globalisering

Redaksjonell
omtale

22. februar
2019

Regjeringa viser autoritære
trekk

Nett

Nationen

Lokaldemokra
ti

Omtale i
kommentar

22. februar
2019

Regjeringa viser autoritære
trekk

Papir

Nationen

Lokaldemokra
ti

Omtale i
kommentar

I tillegg underskriver Dag Seierstad sin faste spalte i Klassekampen med fagrådsmedlem i
Attac Norge.

DIGITALT INFORMASJONSARBEID
Nettsiden attac.no er vår hovedportal for informasjon om organisasjonen, sakene våre
og vårt arbeid.
I 2018 fikk nettsiden 42330 unike besøk. Nettsiden består av vår hjemmeside der de
fleste besøkene kommer, kalender over arrangement i organisasjon og annen
informasjon om organisasjonen, landingssider knyttet til ulike kampanjer, bloggen og
noen andre nyhetsinnlegg. Bloggen har siden januar fått et oppsving i antall innlegg
etter at vi fikk ansatt ny redaktør for denne.
Fordelingen av besøk på nettsiden:
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Attac lagde to digitale kampanjer i 2018, en knyttet til finanskrisen og en om digital
økonomi:

•

6 ting du må vite om digital økonomi attac.no/det-du-ma-vite-om-digitalokonomi/
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•

Se attac.no/10yearson/

SOSIALE MEDIA
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 har i drøyt 6000 «liker» på vår Facebook-side, men når ofte ganske mye bredere ut
enn det, og i snitt var det 1700 mennesker som så et innlegg fra oss daglig på Facebook.
Vi la ut 228 innlegg om stort og smått på Facebook-siden til Attac Norge i 2018.
Vi har lagt vår Twitter-konto på is, siden det var vanskelig å følge opp denne og få
resultater, men har så smått begynt å poste en del på Instagram.

NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID
Attac Norge er med i flere norske nettverks- og samarbeidsorganisasjoner. Vårt
samarbeid med det norske og internasjonale sivilsamfunnet og fagbevegelsen er
avgjørende for å oppnå resultater og nå bredt ut med vår politikk.

NASJONALT SAMARBEID: ATTAC I NORGE
Samarbeid med fagbevegelsen
I likhet med tidligere år har samarbeidet med den norske fagbevegelsen vært viktig for
vår organisasjon og vårt arbeid. Konferansen hos Fagforbundet «Verdien av persondata»,
besøkene av Sanya Reid Smith og turen til WTO Public Forum er tydeligste eksempler på
det tette samarbeidet mellom Attac og fagbevegelsen.
Petter S. Titland og Martine hadde møte med nestleder i Fagforbundet høsten 2018, hvor
det ble diskuterte videre samarbeid i tiden fremover. I forbindelse med kampanjen for
skatteparadisfri soner har Attac innledet et samarbeid med Fagforbundet, og søkt om
støtte til denne kampanjen.
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Norges Sosiale Forum
Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år, og
koordinerer i tillegg flere internasjonale samarbeid. I 2018 arrangerte og deltok Attac på
åtte møter på Globaliseringskonferansen.

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-traktatet skjer gjennom ForUM.
ForUM har i 2018 arbeidet med en større kampanje om FNs bærekraftsmål og laget en
filmserie om hvordan ungdom kan engasjere seg for bærekraftsmålene. Attac har i
deltatt aktivt i arbeidet med denne serien, og spesielt påvirket delen knyttet til
skatteparadis som blir en av tre bolker i serien. Serien lanseres som på nett 2. april 2019.

RORG-samarbeidet
RORG er en samarbeidsorganisasjon for alle organisasjoner som mottar
informasjonsstøtte fra NORAD til å drive informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål.
Samarbeidet har vært aktualisert i forbindelse med de foreslåtte kuttene i denne støtten.
Attac har deltatt i arbeidet i RORG for å beholde støtten. RORG tilbyr i tillegg en del kurs
gjennom Bistandstorget og faglige møter.

Handelskampanjen
Handelskampanjen er en samarbeidsorganisasjon for rettferdig handelspolitikk. Petter
Slaatrem Titland var Attacs representant i organisasjonen frem til Martine Kopstad
Floeng tok over stafettpinnen i styret i september. Handelskampanjen er en viktig arena
for kunnskapsinnhenting og utvikling av ny handelspolitikk, og faglige samarbeid.

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
SLUG (tidligere Slett U-landsgjelda) jobber for gjeldsslette til utviklingsland, og har det
siste året jobbet mer med gjeld i Europa og klimafinansiering. Attac har bistått i dette
arbeidet.

PWYP – Publish What You Pay
PWYP jobber for land-for-land-rapportering i utvinningsindustrien. Attac støtter
arbeidet, og har gjennom 2018 hatt tettere samarbeid med organisasjonen i lys av Attac
sin kommende kampanje på skatteparadisfrie kommuner.

Alliansen Ny Landbrukspolitikk
Alliansen jobber med alternativer i landbrukspolitikken. Attac er støttemedlem og var
med på et utspill fra alliansen i 2018.
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Alliansen Ny Økonomi
Alliansen arbeider med alternativer til det rådende økonomiske systemet, og forsøker å
belyse de strukturelle problemene ved kapitalismen. Alliansen ble dannet høsten 2018 av
Attac, Rethinking Economics, Spire, Sosialistisk Ungdom og Latin-Amerika Gruppene.
Joakim Møllersen og Martine Kopstad Floeng følger arbeidet i alliansen.

Global
Attac er medlem av nyhetssiden Global. Nettsiden 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
Europeisk Attac-samarbeid
Attac samarbeider med de andre europeiske Attac-organisasjonene med to årlige møter,
og med telefonmøter. Det globale Attac-nettverket møttes i forbindelse strategimøte i
regi av Attac i Østerrike. Tema som ble diskutert var fremveksten av høyrepopulismen i
Europa og nettverkets forhold til EU.
Joakim Møllersen deltok på det europeiske Attac-nettverket sine to samlinger i
perioden.

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

World Social Forum
Styremedlem Joakim Møllersen deltok på World Social Forum i Salvador, Brasil.

Our World Is Not For Sale
I perioden har Attac Norge fulgt opp samarbeidet med alliansen Our World Is Not For
Sale (OWINFS). Attac deltok på WTO Public Forum i Genève høsten 2018 sammen med
Handelskampanjen, hvor samarbeid med OWINFS var sentralt. Attac deltar jevnlig på
telefonmøter, som er den primære kilden til oppdatert informasjon og analyser om
handelspolitikk.

JustNet
Attac har ved inngangen av 2019 samarbeidet med The Just Net Coalition (JNC). JNC er
et globalt nettverk bestående av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som kjemper for
et åpent og rettferdig internett. Koalisjonen ble stiftet i 2014, og engasjerer seg i
spørsmål knyttet til den digitale økonomien med mål om å promotere demokrati,
menneskerettigheter og sosial rettferdighet. En rekke av medlemsorganisasjonene i
OWINFS er også med i denne koalisjonen. Attac holdes oppdatert gjennom telefonmøter
og mailtråd.
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ORGANISASJON
LOKALLAG
Attac Oslo
Aktivitetene i Attac Oslo foregår i hovedsak i regi av temagruppene som er aktive i byen,
men det drives en viss koordinering og felles markedsføring av disse aktivitetene
gjennom lokallagstyret. Lokallagstyret har hatt tre møter i løpet av perioden.
På 1. mai i Oslo hadde Attac en egen seksjon i toget, der vi gikk under parolen Solidaritet
med Hellas – Slett gjelda. Flere av lokallagets medlemmer deltok også i aksjonen som
Attac arrangerte i sammenheng med tiårsmarkeringen for finanskrisen.
Attac Oslo sender jevnlig ut et eget nyhetsbrev med informasjon om arrangementer i
byen til Attac-medlemmer bosatt i Oslo-området. Lokallaget har også en Facebook-side
som stort sett brukes til å promotere Attac-arrangementer i byen.
Attac Oslos årsmøte i 2019 ble avholdt i begynnelsen av februar. Før møtet fikk vi en
innledning av Ingrid Grønli Åm, journalist og forfatter av boken Hjelp, vi er i EU! – Den
franske venstresidas uløste dilemma, der hun tok opp temaet fra boken sin.

Attac Studentlag i Oslo
Attac Studentlag Oslo ferdigstilte en lesesirkel av «Sjokkdoktrinen» av Naomi Klein våren
2018. I tillegg hadde vi en panelsamtale om gjeldskrisa i Hellas den 17. april med Helene
Bank, Kjetil Grønvold og Ellen Engelstad. I forkant av møtet hadde vi en filmvisning av
«Debtocracy» den 11. April.
På høstsemesteret var vi medarrangør, sammen med en rekke partier og
studentorganisasjoner, for en markering mot norsk våpeneksport på Blindern den 11.
September i anledning Forsvarsministerens besøk. Dessuten gjennomførte vi en
lesesirkel av «Hysj, vi regner» av Roman Eliassen.
Grunnet frafall av medlemmer går vi inn for mindre aktivitet dette semesteret, og har
bare planlagt å arrangere en lesesirkel av utdrag fra «Kapitalen i det 21. århundre».

Attac Aust-Agder
Møtevirksomhet
Som foregående år har vi hatt våre mer eller mindre uformelle møter en gang i måneden.
Vi samles som oftest første tirsdagen i måneden bortsett fra i sommerferien og høytider.
Frammøte varierer mellom 5 og 10 medlemmer. En liten gruppe trofaste og noen som
kommer og går. Vi har gjerne en agenda, men ofte går diskusjonene rundt tilfeldige
temaer som vi er opptatt av, og som er relaterte til Attac.
Arendalsuka
Under Arendalsuka i august hadde vi besøk av Aksel Nærstad og Bodil Eriksen store
deler av uka. Huset til Tor-Olav ble en samlingsplass for Attacere og sympatisører under
uka. Vi hadde en sosial Attac-samling en kveld, med god mat, der også styremedlem
Espen Thygesen deltok.
Foredrag med Martine
13. november hadde vi besøk av Martine Kopstad Floeng, på Grimstad bibliotek. Hun
holdt et foredrag om Vann. Ca. 20 personer møtte opp. Etter foredraget var det
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spørsmål og diskusjon. Både før og etter foredraget fikk vi god tid til å snakke med vår
nye leder om hennes og våre tanker om arbeidet som Attac gjør, og vil gjøre i fremtiden.
Juleavslutning
Det ble ingen sommeravslutning i 2018, men vi hadde en fin juleavslutning med god mat
og hyggelig selskap for ca. 12 medlemmer hjemme hos Tor-Olav.

Attac i Trondheim
Etter oppstarten til Attac Trondheim høsten 2018 har lokallaget fokusert på å ha
arrangement for å bli synlige i Trondheim igjen. De har stått på stand på Dragvoll for å
bli synlige og for å informere om arrangement, og har gjennomført to foredrag høsten
2018. I mars har lokallaget planlagt et stort foredrag med Erik Reinert. Fram mot dette
gjennomfører de lesesirkel hvor de leser «how rich countries got rich and why poor
countries stay poor».
I tillegg har lokallaget hatt medlemsmøter/åpne møter hvor de som er interesserte har
muligheten til å bli med og bestemme hva vi skal gjøre.

ARBEIDSGRUPPPER
Europagruppa
Lesesirkel om finansialisering
Europagruppa har arrangert en studiesirkel siden våren der de har lest Ustabilitetens
politiske økonomi av Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy. Studiegruppa hadde litt
avskalling av deltagere underveis, men alt i alt var det en lærerik møteserie for de som
deltok.
Markering av finanskrisen
Europagruppa var involvert i prosessen med å utarbeide den politiske plattformen som
lå til grunn for markeringen av finanskrisen i september, i samarbeid med Attac sentralt.
Aktivitet
I 2019 planlegger gruppen å jobbe mer utadrettet med en serie åpne møter om
boligpolitikk, der vi skal forsøke å knytte problematiske aspekter ved det norske
boligmarkedet opp mot mer overordnede spørsmål om lånefinansiert vekst og
alternative måter å strukturere økonomien vår.

Gravegruppa
Skattegruppa i Attac har ligget brakk en god stund. Men i november 2018 oppstod Attac
sin gravegruppe. Graveruppa viderefører erfaringen og arbeidet fra graveverkstedet og
graver etter koblinger til skatteparadis. Gravegruppa er en liten gjeng som møtes én
gang i måneden. Gruppa har bestemt seg for å jobbe med kommuner og grave i
selskaper som kommuner i Norge har en avtale med. Hittil har gravegruppen skaffet
lister over selskaper fra flere kommuner, deriblant Oslo kommune. Gruppen tar for seg
et og et selskap og ser om vi finner en kobling til et skatteparadis. Til tross for kort
levertid, har gravegruppa allerede gravd frem flere interessante funn!
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Målet for gruppen er å kunne få en oversikt over noen norske kommuner, samt vanlige
selskaper som flere kommuner i Norge kjøper varer og tjenester av. Denne
informasjonen vil gruppa bruke i forbindelse med årets lokalvalg og Attac sin pågående
kampanje om å få flere norske kommuner til å bli skatteparadisfrie soner.
Ved å grave i selskaper så innser man hvor stort omfang skatteparadisbruken er, men
samtidig så viser det også at man kan kjempe lokalt for å få et mer rettferdig
skattesystem.

Handelsgruppa
Handelsgruppas hovedaktivitet i år har vært å arrangere møte med Sanya Reid Smith på
Vespa i mars, og å delta i arbeidet med Telt Talks.

SambAttac
SambAttac er en trommegruppe hvis formål er kamp mot sosial ulikhet og for
demokratisk kontroll over samfunnet. De er en undergruppe av Attac Norge, og har
lokallag i Oslo og Trondheim.

Medlemmer
Attac har færre betalende medlemmer i 2018 enn årene før, men litt flere enn i 2012 og
2013.
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ØKONOMI
Attac gikk i 2018 med 77 118 kroner i underskudd. Opprinnelig var det budsjettert med et
underskudd på 102 560 kroner.
Attac har 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 Espen Emil Thygesen.
Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi.
Revisor er Rune Hagen i Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo.
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VALGTE ORGANER I ATTAC NORGE 2018 - 2019
STYRET
Petter Slaatrem Titland, leder (i permisjon fra 1. oktober 2018)
Martine Kopstad Floeng, 1. nestleder (fungerende leder fra 1. oktober 2018)
Mathilde Dahl, 2.nestleder
Ann Christin Billing
Joakim Møllersen
Espen Emil Thygesen
Aksel Nærstad
Sondre Dalen
Kaja Sparre Bakke
1. vara, Sunniva Bang Larsen
2. vara, Bodil Erichsen
3. vara, Atle Rostad

KONTROLLKOMITÉ
Thomas Nygreen
Mads Opheim
Miriam Bugge

VALGKOMITÉ
Anniken Storbakk, leder
Ida Viksveen Larser
Tyler Dale Haugen
Marie Sørhaug, varamedlem
Helene Bank, varamedlem
Brita Brekke, varamedlem

SEKRETARIAT
Organisasjonssekretær: Idun Hammersmark Moe (i foreldrepermisjon fra 29. januar
2019).
Vikarierende organisasjonssekretær: Embla Husby Jørgensen
Kampanjesekretær: Audun Myhra Bergwitz
Digital innholdsprodusent og bloggredaktør (40 % stilling): Victoria Durnak (ansatt fra
23. januar)
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Bloggredaktør (30 % stilling): Martine Kopstad Floeng (1. april – 1. oktober)
I mars hadde kontoret en studentpraktikant fra UiO: Skender Gashi. Dette er et fast
samarbeid med UiO der statsvitenskapsstudenter får prøve seg i det virkelige liv.
Praktikanten deltar i ulike deler av organisasjonens arbeid, og får i tillegg en større
oppgave. I år lagde praktikanten en tidslinje for finanskrisen som ligger på Attacs
nettsider.
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Martine Dahl med filmcrew på Attac-kontoret august 2018.

DNB-ansatte stirrer ned på finanskrise-aksjonen 14. september 2018.
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Kaja Bakke innleder
om ulikhet for Hei
Verden 20. mars 2018

Hva slags har Silicon Valley og
Saudi-Arabia til felles? De har
begge hendene på rattet i
samfunnsutviklingen.
Evgeny Morozov på Verdien
av persondata 12. mars 2018
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skatteparadisfri.no
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