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Følgeskriv forslag om revidert politisk plattform 

Attac Norges landsmøte 2020 

 

Styret har i år fremmet et forslag om en ny revidert politisk plattform.  

Dette notatet er til alle som skal være med på Landsmøtet i Attac 2020 og skal være en 

veileder og forklaring på det nye forslaget.  

Forslaget er et helhetlig endringsforslag for plattformen, og styret ønsker at landsmøtet setter 

forslaget samlet opp mot den gjeldende plattformen.  

Det har kommet inn forslag til endringer i den nye teksten som bør behandles før endelig 

vedtak om revidert plattform.  

 

Hvorfor revidert politisk plattform? 

Styret ønsker at Attacs politiske plattform skal være enkel å forstå og mer tilgjengelig. Den 

nåværende politiske plattformen er ustrukturert og er språklig kronglete. Styret ønsker at alle 

som er nysgjerrige på Attac eller lurer på “hvem vi er” enkelt skal kunne forstå vår 

grunnleggende politikk. Den reviderte politiske plattformen er derfor et forsøk på å forenkle 

språket og tydeliggjøre vår politikk. Attacs politikk er fortsatt Attacs politikk, og styret har 

ikke hatt ambisjoner om å foreslå endringer på den. Målet er også at det skal være enklere å 

kunne revidere og oppdatere den politiske plattformen fremover.  

 

Hva er endringene? 

Forslaget innebærer ingen endringer i vår politikk, men det er allikevel noe som ikke står i 

den nåværende politiske plattformen. Alt av politikk er hentet fra den nåværende politiske 

plattformen (med språklige endringer) eller fra allerede vedtatte uttalser fra tidligere 

Landsmøter. Politikken er også forankret i plattformen til den internasjonale Attac 

organisasjonen. Den kan du lese her: https://www.attac.org/en/whatisattac/international-

platform 

Den er også oppsummert på norsk på Attacs nettsider: https://attac.no/about/ 

 

Gjeldsrettferdighet og klima og miljø 

Styret legger også frem forslag om å ta inn en del om “gjeldsrettferdighet” og “klima og 

miljø”.  

Gjeldsrettferdighet er noe Attac har tradisjonelt sett jobbet mye med, men som det står lite om 

den nåværende politiske plattformen. Det er nevnt i et av kulepunktene på slutten. Vi har 

videreført denne politikken, men også lagt til mer forklaring og fylt ut rundt 

problembeskrivelse. Gjeldssletting er også nedfelt i plattformen til den internasjonale Attac 

bevegelsen.  

 

Styret har ønsket å ha med et avsnitt om klima og miljø. Dette er fordi dette er et veldig viktig 

tema og et tema som er meget relevant for Attac. I både tidligere uttalelser og i nåværende 

politiske plattform er det skrevet at Attac jobber for et mer miljøvennlig og bærekraftig 
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samfunn. Spesielt i Attacs handelspolitikk, har miljø vært viktig. Styret har derfor ønsket å ha 

et eget avsnitt om dette for å tydeliggjøre at Attac også er viktig når det kommer til rettferdig 

miljøpolitikk.  

 

Digital økonomi 

Dette tema er ikke med i den nåværende politiske plattformen. Styret har valgt å inkludere et 

avsnitt om dette tema, da dette er noe organisasjonen har jobbet mye med den siste tiden og 

fremdeles er veldig aktuelt. Dette er et mer og mer relevant og aktuelt tema, som vi har vedtatt 

politikk på på tidligere landsmøter, gjennom uttalelser. Se gjerne uttalelsen fra 2019: 

“Teknologigigantenes inntog i WTO” og uttalelsen fra 2018 “Industripolitikk for det 21. 

Århundre”. Disse uttalelsene har lagt grunnlaget for avsnittet om digital økonomi. Styret 

mener at siden dette er et tema vi jobber såpass mye med og som vi også jobber mye med i 

samarbeid med andre organisasjoner og fagbevegelsen, så er det bra å få det vedtatt om Attacs 

politikk i vårt grunndokument.  
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