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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 14. og 15. mars 2020 

 

Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag*: Forslag til revidert 
plattform fra styret 

Avsnitt (overskrift og nummer): 2. avsnitt 
under INTRODUKSJON 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
Tiden er overmoden for en mer offensiv miljøpolitikk, ny finanspolitikk og 

bankreguleringer og en rettferdig handelspolitikk. Vi må bekjempe skatteunndragelser, 

skatteparadiser, monopoldannelser, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. 

Attac kjemper for en demokratisk kontroll over samfunnsutviklingen.  

 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Alt for ofte stopper debatten om en offensiv miljøpolitikk med argumenter om at uten vekst 

stopper all utvikling og økonomien vil stagnere. Tiden er overmoden for en mer offensiv 

miljøpolitikk, for å studere og trekke 

fram økonomiske modeller som kan utvikles uten forbruksvekst. Det finnes eksempler på 
slike modeller som settes ut i praksis i dag. Attac vil bidra til dette. 
Samtidig prioriterer Attac arbeid for en ny finanspolitikk og bankreguleringer, og en 
rettferdig 

handelspolitikk. Vi bekjemper Vi må bekjempe skatteunndragelser, skatteparadiser, 

monopoldannelser, 
økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Attac kjemper for en demokratisk kontroll 
over samfunnsutviklingen. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Alt for ofte stopper debatten om en offensiv miljøpolitikk med argumenter om at uten vekst 
stopper all utvikling og økonomien vil stagnere. Tiden er overmoden for å studere og 
trekke 
fram økonomiske modeller som kan utvikles uten forbruksvekst. Det finnes eksempler på 
slike modeller som settes ut i praksis i dag. Attac vil bidra til dette. 
Samtidig prioriterer Attac arbeid for en ny finanspolitikk og bankreguleringer, og en 
rettferdig 
handelspolitikk. Vi bekjemper skatteunndragelser, skatteparadiser, monopoldannelser, 
økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Attac kjemper for en demokratisk kontroll 
over samfunnsutviklingen. 
 

Begrunnelse: 
 
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Styret innstiller på å ikke vedta denne endringen.  

 


