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HANDELSPOLITIKK
Interessen for handelspolitikk har vært stor gjennom året som har gått, og vi opplever et økende
engasjement knyttet til udemokratiske og miljøødeleggende handelsavtaler blant medier, våre
medlemmer og befolkningen som helhet. En rekke handelsavtaler har nådd forsidene på de store
avisene, og fått folk ut i gatene.
I Norge har Attac vært en av de tydeligste stemmene i kritikken av internasjonale institusjoner som
Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF). Vi har registrert at
enkelte blander Trumps handelspolitikk med vår kritikk av internasjonale institusjoner, men har til
gode å se noen gode begrunnelser for dette. Attac foreslår ikke en handelspolitikk som innebærer en
unilateral tolløkning eller handelskrig av den typen Trump nå iverksetter. Attacs skattepolitikk er
motsatsen til Trumps politikk, noe for eksempel tilbaketrekkingen av «Dodd Frank Act» tydelig viser.
Attac argumenterer for en rettferdig globalisering basert på et internasjonalt regelverk. Vi
argumenterer for mindre økonomisk ulikhet, progressive skatter og internasjonale samarbeid som
ikke går på bekostning av de som allerede har minst. Vi kritiserer mangelen på åpenhet og demokrati
i handelsforhandlinger. Det er ikke det samme som å være mot internasjonale avtaler.
Les mer om dette her: www.dn.no/innlegg/attac/donald-trump/wto/usaklig-om-internasjonaltsamarbeid/2-1-623067

EFTA-MERCOSUR
Handelsavtalen mellom EFTA-landene og den latinamerikanske handelsblokken Mercosur skapte
store overskrifter i inn – og utland høsten 2019. For på samme tid som Amazonas sto i lys lue meldte
Brasils president Jair Bolsonaro på Twitter at forhandlingene om en frihandelsavtale var avsluttet og
at en avtale mellom EFTA-landene og Mercosur var inngått. Et samlet norsk sivilsamfunn krevde
innsyn i avtaleteksten, og oppfordret den norske regjeringen til å revurdere handelsavtalen.
Sammen med Latin-Amerikagruppene i Norge og 12 andre sivilsamfunnsorganisasjoner tok Attac
Norge initiativ til en demonstrasjon utenfor Stortinget. Det var stort oppmøte, og vi fikk sagt tydelig
ifra om at handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur var uønsket, og sto i fare for å rasere
regnskogen.
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Leder av Attac Norge, Martine Floeng, holder appell under demonstrasjonen mot EFTA-Mercosuravtalen

Budskapet fra det norske sivilsamfunnet nådde flere partier. I tillegg til SV, Rødt og Miljøpartiet De
Grønne åpner nå Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp for å si nei til den, mildt sagt,
kontroversielle frihandelsavtalen med Brasil.
I Klassekampen ba vi daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om å skjerpe seg, og
bruke forhandlingsposisjonen til å redde regnskogen.
•

dagens.klassekampen.no/2019-08-31/debatt-skjerp-deg-isaksen

Røe Isaksen svarte på kritikken og forsvarte frihandelsavtalen, og sa at Norge «ikke kan bruke
handelsavtaler som erstatning for andre internasjonale avtaler, eller at alle temaer kan tas inn på
detaljnivå». Røe Isaksen avviste kritikken med å si at en frihandelsavtale «ikke er stedet for å lage
straffemekanismer». Tidligere har vår kritikk av lignende handelsavtaler blitt avfeid med forklaringen
at handel ikke kan brukes som et utenrikspolitisk verktøy.
Den nye frihandelsavtalen ble nok et eksempel på at markedsadgang for norske selskaper går foran
miljø- og samfunnshensyn.
•

Les mer om demonstrasjonen her: www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=17854
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LAGs partnerorganisasjon i Brasil, De jordløses bevegelse
(MST), deltok på seminaret og uttalte seg i media om
hvordan slike handelsavtaler påvirker livet og
handlingsrommet til småbønder i Brasil.

I forlengelse av arbeidet mot den nye
handelsavtalen Norge er i ferd med å inngå
mellom EFTA og MERCOSUR, deltok Attac Norge
på et stortingsseminar i regi av Sosialistisk
Venstreparti og Regnskogsfondet et
Stortingsseminar om avtalen. Dette var et internt
seminar med det formål å informere og skolere
storingsrepresentanter og rådgivere om innholdet
i avtalen og om mulige konsekvenser for
mennesker og miljø.
I møter med fiskeri- og næringsdepartementet og
daværende næringsminister Thorbjørn Røe
Isaksen har Attac Norge tatt til orde for å benytte
disse avtalene brukes til å fremme helhetlig
politikk. Lovord om vern av miljø og klima og
respekt for menneskerettighetene må ikke spares
til festtaler i Davos, men heller være sentrale
prinsipper i utformingen av våre handelsavtaler.
Attacs politiske rådgiver, Camilla Hansen, har skrevet en rekke gode tekster om handelsavtaler som
gjør handel til et mål i seg selv.
•
•

attac.no/2020/02/04/ny-handelsavtale-raserer-regnskogen/
attac.no/2019/12/19/trump-og-johnsons-giftige-handelsavtale/

Energy Charter Treaty (ECT)
Sammen med Spire har Attac Norge også vært ute i mediene og kritisert den lite kjente, men svært
farlige investeringsavtalen ECT som Norge er en del av. Investeringsavtalen ECT gir selskaper i
energisektoren – gjennom hemmelige tribunaler – rett til å saksøke land som innfører klimatiltak som
rammer selskapenes inntekt. I Klassekampen advarte vi mot at selskaper kan brukte ECT for å stoppe
og undergrave klimavennlig politikk. Attac-lederen mener ECT-avtalen føyer seg inn i rekka av
handels- og investeringsavtaler som setter egeninteresser foran klima-, miljø, og menneskehensyn.
Avtalen undergraver politiske tiltak for å hindre klimakatastrofe, tiltak for å beskytte miljøet og sikre
tilgjengelig energi for alle, uttalte hun til Klassekampen.
•

Les mer om denne kritikken i Klassekampen: dagens.klassekampen.no/2019-12-05/vil-hanorske-klimasvar

Investor-stat-tvisteløsningmekanismer (ISDS)
ISDS er stadig den mest konfliktfylte forkortelsen i Europa. ISDS står for investor-stat tvisteløsning
(Investor State Dispute Settlement) 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.
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•

Les mer om den omstridte forkortelsen, for å forstå mer hvordan ISDS truer vårt demokrati,
våre menneskerettigheter og vårt miljø: attac.no/2020/01/14/nar-selskaper-saksoker-lander-det-mennesker-og-miljo-som-taper/

Da DN skrev om at strømmetjenesten Tidal varslet søksmål mot den norske staten i brev til
statsministeren og justisministeren sommeren 2019, kastet Attac-lederen seg over tastaturet. Tidal
sitt angrep mot Økokrim-etterforskningen av selskapet, føyde seg inn i rekken av eksempler på
hvordan selskaper og privatpersoner tyr til en privat domstol etter å ha blitt anklaget for noe
kriminelt.
•

Les mer om hvordan Tidal angrep Økokrim-etterforskning med gammel polsk traktat her:
attac.no/2019/08/27/verktoy-for-de-rike/

I den nye NAFTA-avtalen, USMCA, så ble tvisteløsningsmekanismen ISDS fjernet fra avtalen mellom
USA og Canada, men ikke for Mexico sin del. Dette ble for oss nok et eksempel på at uheldige
handelsmekanismer har en tendens til å ramme de mest sårbare partene i et handelssamarbeid.
•

dagens.klassekampen.no/2019-12-13/ga-trump-handelsseier

Investor-stat-tvisteløsningsmekanisme var også en stor del av kampanjen «Invester i en bedre
verden» der en sak mot Romania som stoppet en miljøskadelig gruveutbygging er fokuset.

DIGITAL ØKONOMI
Den offentlige samtalen om den digitale økonomien har beveget seg mye gjennom året vi legger bak
oss. Debatten har beveget seg fra å handle om trusselen mot vårt personvern til å handle om
teknologiselskapenes maktmonopol, selskapenes aggressive skatteplanlegging og viktigheten av
offentlig eierskap til data.
I et intervju med Klassekampen i mars 2019 uttalte leder av Attac Norge at hun ønsker en slutt på at
det offentlige tilrettelegger for at de store teknologiselskapene. Martine Kopstad Floeng trakk frem
hvor problematisk det er at norske kommuner bruker «Facebook Workplace» som intranettjeneste
og viste til selskapets manglende evne til å respektere brukernes personvern, og aggressive
skatteplanlegging. Floeng etterlyste offentlige investeringer, norske servere og tilbydere og nye krav
om lagring av data i Norge.
•
•

Attac vil ta IT-gigantene dagens.klassekampen.no/2019-03-14/attac-vil-ta-it-gigantene
Verdien av vår data attac.no/2019/05/13/politikerne-ma-forsta-verdien-av-var-data/

Daværende finansbyråd i Oslo, Robert Steen, etterlyste i våres vern av norske data i Klassekampen.
Dette var gledelig og etterlengtet lesning. Attac slengte seg på debatten, og ba de norske politikerne
om å forstå den reelle verdien av vår data. Leder av Attac skrev i en respons på Steen sin kronikk at
tiden er overmoden for å bygge opp kompetansen i det offentlige, og bryte opp monopoliseringen av
den digitale økonomien. Det er det dette faktisk handler om: å kreve eierskap til en fellesressurs, og
sikre at hele samfunnet kan dra nytte av denne infrastrukturen. For at det skal kunne skje, må vi
bygge kapasitet til å bruke våre data innenfor rammer av samfunnets interesse
•

Les hele teksten her: attac.no/2019/05/13/politikerne-ma-forsta-verdien-av-var-data/

I etterkant av denne debatten var Attac i møte med Robert Steen. Resultatet av det møtet var blant
annet «De 10 databud» som ble forfattet av Attac.
ATTAC NORGE
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Datahandelsavtalen i WTO
Attac Norge har arbeidet kontinuerlig med å knytte spørsmålene om digitalisering og datadreven
økonomi opp mot de pågående forhandlingene på et juridisk regelverk på elektronisk handel i
Verdens handelsorganisasjon (WTO).
Under Verdens økonomiske forum i Davos i 2019 var Norge blant en utbrytergruppe på 76 nasjoner
som ble enige om å starte forhandlingene om dette såkalte «bindende regelverket for elektronisk
handel» WTO. Dette til tross for at flertallet av WTOs 164 medlemsland i 2017 sa nei til
forhandlingene om et slikt regelverk. Afrika-gruppen, Brasil og en rekke andre utviklingsland
begrunnet sin motstand med at tematikken var for fersk og at de fleste land fortsatt ikke hadde sin
egen digitale strategi for fremtiden.
Til tross for etiketten «elektronisk handel» så handler som kjent dette regelverket ikke først og
fremst om handel, men om tilgang og eierskap til data. Derfor har Attac valgt å omtale den som
datahandelsavtalen. 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, men siden 2019 har vi vært vitne til en gjenopplivning av store deler
av innholdet i avtaleteksten i datahandelsavtalen i WTO og i andre handelsavtaler.
•

Les mer om dette her: attac.no/2019/10/16/den-perfekte-handelsavtalen-for-big-tech/

Første forhandlingsrunde tok, ifølge regjeringen, plass i Genève i mai 2019. Siden da har
utbrytergruppen møttes regelmessig for å diskutere form og innhold i avtalen. Om lag 60 av de 82
landene har offentliggjort sine posisjoner og ønsker for hva avtalen skal inneholde. Norge er ikke
blant disse. Vi vet derfor svært lite om den norske regjeringens posisjon og mandat i forhandlingene.
I juni 2019 forsøkte nestleder i Sosialistisk Venstreparti Torgeir Knag Fylkesnes å få klarhet i dette ved
å sende inn skriftlig spørsmål til Utenriksminister Søreide. Da dette spørsmålet ikke skapte mer
klarhet i den norske posisjonen, fikk vi Senterpartiet ved Sigbjørn Gjelsvik og Liv Signe Navarsete til å
stille spørsmål om dette i spørretimen på Stortinget i november. Heller ikke under spørretimen på
Stortinget fikk vi klarhet i Norges posisjon.
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet kritiserte i Klassekampen at regjeringen forhandler om
Norges digitale framtid i Verdens handelsorganisasjon, men at de likevel ikke vil fortelle Stortinget
hvilke krav de stiller til giganter som Google.
•

dagens.klassekampen.no/2019-11-16/redde-for-google

Det at den norske regjeringen forhandlet i det skjulte har fått Attac Norge til å reagere ved en rekke
tilfeller. Attacs leder skrev blant annet en kronikk i Nationen og kritiserte regjeringens manglende
åpenhet om de pågående forhandlingene.
•

www.nationen.no/motkultur/debatt/den-norske-regjeringen-forhandler-i-det-stille/

I februar 2020 offentliggjorde omsider regjeringen mandatet og avslørte med det at de fortsetter å
kjempe teknologiselskapene sin kamp ved å sette deres interesser først.
Attac har siden vinteren 2018 sittet i den norske WTO-delegasjonen sin referansegruppe. Sammen
med Handelskampanjen forsøker vi å påvirke de norske forhandlerne til å tre ut av 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.
ATTAC NORGE
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Underskriftskampanje
Høsten 2019 lanserte Attac Norge en underskriftskampanje, hvor vi ba «deg» om å si nei til
datahandelsavtalen som regjeringen er med på å fremforhandle. Som et ledd i kampanjen, forfattet
vi også et fellesopprop hvor en rekke organisasjoner og forbund advarte mot de pågående
forhandlingene. De undertegnende organisasjonene ser med bekymring på at de pågående
forhandlingene ser ut til å gå utover arbeidstakeres rettigheter, internasjonal solidaritet, personvern,
digitale rettigheter kampen mot skatteparadis og utjevning av økonomisk ulikhet. NTL, Natur og
Ungdom, LO i Oslo og Fagforbundet er blant navnene vi finner bak kravet om at Norge må trekke seg
ut av de pågående forhandlingene om en ny datahandelsavtale.
•
•

Selve underskriftskampanjen: attac.no/fremtiden/nei-til-datahandelsavtalen/
Oppropet: attac.no/fremtiden/nei-til-datahandelsavtalen/opprop-nei-til-nydatahandelsavtale-i-wto/

Statssky
I landsmøteperioden har Attac knyttet sterkere bånd til NTL og NTL Forsvaret, gjennom arbeidet med
underskriftskampanjen mot datahandelsavtalen, men også med arbeidet om å få på plass en norsk
statssky. Som en respons på at Microsoft vant anbudskonkuransen om å lagre data for Forsvaret tok
NTL Forsvaret til ordet for en statssky. I likhet med NTL Forsvaret frykter Attac at privatisering av en
offentlig IKT-tjeneste øker faren for sikkerhetsbrudd betraktelig, samtidig som vi mener det er
offentlig anliggende å investere i digital infrastruktur.
Leder i Attac har oppfordret norske myndigheter til å se til Tyskland og Frankrike, som begge arbeider
med å utvikle en egen nasjonal skytjestene. Tyskland begrunner dette med at de ønsker å satse på
digital infrastruktur for å bedre sikkerheten og bygge digital suverenitet.
•

Les mer om dette her: attac.no/2019/11/21/teknologigiganter-hardt-ut-mot-ambisiosteuropeisk-datalagringsprosjekt/

Aksjoner og arrangementer om den digitale økonomien
«Den digitale økonomien, teknologisk suverenitet og demokrati»
I Trondheim 11.mai markerte Attac Trondheim, sammen med en rekke andre aktører, at det var
«Analog Dag» ved å rette søkelyset mot digitaliseringen av samfunnet samt oppfordre til sosialisering
og aktiviteter uten skjerm.
Attac Trondheim inviterte Sondre Dalen fra Attac Norge til å snakke mer om de demokratiske
utfordringene rundt digitaliseringen av samfunnet slik den praktiseres i dag.
WTO Public Forum
Høsten 2019 reiste Petter Slaatrem Titland og Martine Kopstad Floeng fra Attac til WTO Public Forum
i Genève sammen med Handelskampanjen. I forkant av konferansen møtte vi vårt internasjonale
nettverk, Our World Is Not For Sale, for å planlegge hvordan vi skulle formidle vårt budskap.
Som de foregående årene, så var det e-handel som var på alles lepper. Selv om ikke forhandlingene
på det regelverket offisielt ligger under WTO, så var det ingen tvil om at det var viet mye plass til
tematikken.
ATTAC NORGE
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Petter Slaatrem Titland og Martine Kopstad Floeng under WTO Public Forum.
«Alt du må vite om den digitale økonomien»
Attac Oslo og Attac Norge arrangerte et seminar om den digitale økonomien i anledning Sally Burch
sitt Norges besøk i september 2019. Burch arbeider som journalist i Ecuador, og er ekspert på den
digitale økonomien. Burch er blant annet koordinator i Internet Social Forum og Just Net Coalition. I
samtale med tidligere leder i Attac Norge, Petter Slaatrem Titland, ga hun gode svar til studentene
ved Universitet i Oslo. Tema for samtalen var hvordan politikerne så langt har overlatt
teknologigigantene til seg selv. Resultatet er at de har lagd sine egne spilleregler, sneket seg unna
skatten, misbrukt vår persondata og skrevet avtaleteksten i mer enn én handelsavtale. Sånn trenger
det heldigvis ikke å være var budskapet i samtalen. Både Titland og Burch var klare på at vi kan ta
tilbake kontrollen og legge premissene for fremtiden i fellesskap og med demokratiske spilleregler.

ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING 2019 / 2020

10

«Mennesket og maskinen» - seminarserie

I samarbeid med biblioteket Deichmanske Grünerløkka arrangerte Attac Norge seminarserien
«Mennesket og maskinen» med tre møter høsten 2019.
Først ut var temaet "Politikken bak teknologien" 2. oktober. Her fikk vi besøk av britiske Sophie
Bishop, som har forsket på YouTube og hvordan algoritmene og annonsører styrer hva vi får se.
Martine fortalte om det store politiske og økonomiske bildet, til fullsatt sal. Neste ut var forfatter Bår
Stenvik og fysiker Inga Straume i seminaret "Framtiden er nå" 26. november. De diskuterte realistiske
og urealistiske veier framover for kunstig intelligens, og hvordan vi kan regulere teknologien. Til slutt,
4. desember, fikk vi besøk av forfatter og informatiker Adam Greenfield. Han snakket om hvordan
den digitale transformasjonen av samfunnet gir oss demokratiske, økonomiske og kulturelle
utfordringer.Konklusjonen hans var å bygge sosiale institusjoner og et rikt liv utenfor teknologibobla,
uten premisser satt av virkelighetsfjerne folk i Silicon Valley. Møtet med Adam var fullpakket. Attac
klarte også å rekruttere et nytt styremedlem fra møteserien.
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«Attac synger jula inn – og datahandelsavtalen ut»
Da julen nærmet seg dro Attac på seg nisseluene og stilte opp på
Eidsvoll plass for å synge jula inn – og datahandelsavtalen ut. Attac
med nestleder Mathilde Dahl i spissen hadde skrevet om ett knippe
kjente og kjære julelåter og lagt på en politisk brodd. Attacs nissekor
spredde det glade budskap om rettferdighet og demokrati.
Her er et utdrag av Attac sin versjon av «Vi tenner våre lykter:
Ja, vi tenner våre fakler når det brenner
Og når alle sammen maner opp til kamp
Ja, vi tenner våre fakler når det brenner
Stopper Trump når han ikke snakker sant
«Mine, dine, våre data»
Skal dataene eies og styres av IT-giganter eller av fellesskapets institusjoner? Dette var spørsmålet vi
stilte den internasjonale eksperten på datasikkerhet og digital økonomi, Christina Colclough, da hun
besøkte Norge i februar 2020. Colclough er rådgiver for den globale fagorganisasjonen UNI Global
Union. Hun jobber med datasikkerhet og beredskap for arbeidere, befolkning og samfunn.
Colclough innledet arrangementet på Kulturhuset ved å legge fram aktuelle problemstillinger og
konkrete tiltak for oss som arbeidere, samfunn og innbyggere. Colclough advarte de fremmøtte med
at dersom vi venter for lenge med politisk styring av den digitale økonomien, kan det være for sent.
Da styrer storselskapene oss. Derfor trengs det bevissthet om den utviklingen som er på gang.
I etterkant av innledningen deltok representanter fra den norske fagbevegelsen med sine syn på
utviklingen. I panelet var Stina Hassel, som er leder av NTL Forsvaret og landstyremedlem NTL, Hans
Martin Aase fra Fagforbundet og forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Geir Aasen.

SKATTEPOLITIKK
Skattelegging av internasjonale selskaper
Landsmøteperioden har vært preget av diskusjoner og forhandlinger omkring skattepolitikk og
skattlegging av digitale tjenester. I OECD prøver man å komme til enighet om en nye internasjonale
regler for skattlegging av multinasjonale selskap. Diskusjonen har særlig dreid seg rundt spørsmålet
om hvordan man skal skattlegge digitale tjenester og digitale selskaper. Forhandlingene har pågått
gjennom hele året og målet er å bli ferdig innen sommeren 2020. Sosialistisk Venstreparti tok til orde
for å også få på plass nasjonale tiltak for en rettferdig skattlegging av de internasjonale
teknologiselskapene, og fremmet et representantforslag i Stortinget. Bakgrunnen for forslaget var at
Norge ikke burde vente på det internasjonale samfunnet for å iverksette tiltak når fellesskapet
minster vanvittige summer i tapte skatteinntekter fra multinasjonale selskaper hvert eneste år. Attac
Norge deltok på høringen og kom med et muntlig – og skriftlig innspill til representantforslaget. Attac
Norge støttet de fire forslagene i representantforslaget, og var enig i at det er et behov for å utrede
det nasjonale handlingsrommet. Videre la vi vekt på at vi ikke anså det som et motsetningsforhold
mellom å støtte internasjonale prosesser og innføringen av nasjonale tiltak for å sikre det norske
skattesystemet.
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•

Hele høringssvaret kan du lese her: attac.no/2019/10/16/attacs-horingssvar-om-rettferdigskattelegging-av-internasjonale-selskaper/

Frankrikes forsøk på å innføre en digitalskatt, som SV tok til orde for i Norge, skapte også store
overskrifter i pressen. Leder av Attac Norge, Martine Kopstad Floeng, skrev i Klassekampen om
Amazon sin frekke manøver for å snike seg unna skatten. For ikke før blekket hadde tørket på
Frankrikes nye lov om digitalskatt, hadde Amazon funnet seg en måte å unnslippe den.
•

Les hele teksten her: attac.no/2019/08/21/amazon-fortsetter-a-snike-seg-unna-skatten/

Oljefondet og skatteparadisene
I høringsinnspillet til «Meld St 20 (2018-2019) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2018» la Attac
Norge vekt på å belyse utfordringene knyttet til SPUs investeringer i de store teknologiselskapene.
Attac er av den oppfatning av at det vil være hensiktsmessig å vurdere bærekraften i SPUs
investeringer i plattformselskaper som i utstrakt grad benytter seg av skatteparadis og som aktivt
bedriver aggressiv skatteplanlegging ved hjelp av teknologien de selv utvikler. Oljefondets største
investeringer finner vi blant teknologigigantene. De tre største beholdningene er alle i amerikanske
teknologiselskaper. FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google-eier Alphabet)
utgjorde alene 2,5 prosent av fondets verdi ved utgangen av 2018. Disse selskapene er hyppige
brukere av skatteparadis, og som nærmest legger sin ære i å betale minst mulig skatt. Statens
Pensjonsfond Utland er en integrert del av statsbudsjettet og det finanspolitiske rammeverket i
Norge. Derfor stiller sivilsamfunnet særlig strenge krav til ansvarlig forvaltning av Oljefondet.
•

Les hele høringsinnspillet her: attac.no/2019/04/25/attac-norge-sitt-horingsinnspill-omoljefondet/

Skatteparadis
Tax Justice Network (TJN) lansert i juni 2019 en liste over de største skatteparadisene i verden for
multinasjonale selskapers skatteunngåelse. På toppen av lista finner vi flere OECD-land, blant annet
Nederland, Luxembourg og Sveits. Det er derfor spesielt interessant å følge med på forhandlingene
som foregår i OECD. Det som ligger på bordet i OECD-forhandlingene ser hittil ut til å ikke være
tilstrekkelig for å bekjempe skatteunndragelse og skatteparadis. I tillegg har vår egen regjeringen
vært avventende med å innføre nasjonale tiltak i påvente av OECD-regelverket.
Attac har lenge jobbet for finansiell åpenhet for å få bukt med skatteparadis og skatteunndragelse.
Behovet er stort, også blant norske selskaper. I november 2019 ble det lekket av Wikileaks
dokumenter som viste at DnB var involvert i en stor islandsk korrupsjonsskandale. Det islandske
fiskeriselskapet Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis.
Leder av Attac Norge skrev en kronikk i Agenda Magasin om hvordan mangelen på løsninger er ikke
problemet i kampen mot skatteparadisene. Det er ikke til å komme unna at den utstrakte bruken av
skatteparadis kunne vært løst dersom det hadde vært en reell politisk vilje til å endre systemet.
Grunnen til at skatteparadisene fortsetter å eksistere i beste velgående er at mange tjener gode
penger på smutthullene som finnes. Det er en rekke eksempler på at bruken av skatteparadis er dypt
integrert i norsk økonomi. Vi vet, for eksempel, at drøyt 40 prosent av en vanlig norsk handlepose
kan kobles til land som regnes som skatteparadis. De seneste årene har det også blitt kjent at private
eiere av norske sykehjem, barnevernsinstitusjoner, asylmottak, søppelbiler og barnehager flytter
overskuddet til skatteparadis. Attac Norge mener at det likevel ikke er noen grunn til å føle på en
avmaktsfølelse, for i mangel på løsningsorienterte politikere kan vi ta saken i egne hender. Vi kan
kreve endring nedenfra, og dette arbeidet kan starte i vår egen kommune. Grepet våre
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lokalpolitikere kan ta mot skatteparadis er lette å forstå: kommunen kan kreve åpenhet fra sine
leverandører om hvor og hvordan de betaler skatt. Skatteparadis handler om nemlig ikke bare om lav
skatt, mens også om hemmelighold. Hemmelighold bekjempes med åpenhet.
•

Les hele teksten her: agendamagasin.no/debatt/pengeland-finnes-vare-politikere-ta-kampen

Skatteparadis i handleposen

I 2018 og 2019 gjennomførte Attac flere «graveverksteder», der vi gikk
gjennom selskapsstrukturene til ulike selskaper. Vi så både på
selskaper som leverer tjenester til kommunene og på
daglivarebransjen. Det siste resulterte i en rapport som viste at over
40 prosent av dagligvarene i en vanlig handlepose kunne knyttes til
skatteparadis gjennom sine eiere.
Rapporten kom ut i august 2019, og fikk presseomtale i september
2019, først med en sak i Nationen og siden med en NTB-melding som
ble sitert i flere ulike medier.
Rapporten finner du her:
•

attac.no/2019/08/20/over-40-prosent-av-handleposen-dinhar-tilknytning-til-skatteparadis/
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Mission Impact

Victoria reiser til Hellas og møter flyktninger fra
Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner
når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og
militært utstyr. Penelope vasser i konsekvensene av
plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim.
Kim møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og
mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør
han seg: hvor blir det av alle penga?

I 2018 startet Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) et
filmprosjekt i samarbeid med Differ Media og Hacienda Film
og dette ble lansert våren 2019. Filmprosjektet ble en seks episoders webserie om ungdommer og
bærekraftsmålene. En av deltagerne, Kim, fokuserte på skatteparadis og skatteparadisfrie
kommuner, og Attac fungerte som fagrådgivere for filmen og Mathilde Dahl var også med i en
episode.
Seriene ble spredd på YouTube, nettsiden til prosjektet og via Facebook-sidene til en rekke
medlemsorganisasjoner i ForUM inkludert Attac. Totalt antall visninger av filmene kom over 300 000
i løpet av 2019.
•

Alle episodene ligger tilgjengelig på missionimpact.no

Skatteparadisfrie kommuner
Attac har i flere omganger jobbet med å gjøre norske kommuner «skatteparadisfrie». Vi relanserte
denne kampanjen i 2019, med spesielt fokus på valget. En viktig del av kampanjen var samarbeidet
med Publish What You Pay Norge og Fagforbundet som har utarbeidet en veileder for hvordan
ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING 2019 / 2020

15

kommuner kan unngå skatteparadis. Dette gjorde arbeidet med skatteparadisfrie kommuner svært
konkret. Der vi tidligere har oppnådd symbolske vedtak i flere kommuner og fylker er målet nå å få
klare retningslinjer om åpenhet i innkjøpsreglementet. Åpenhet er det viktigste verktøyet mot
skatteparadisenes hemmelighold. Rent konkret betyr dette å kreve såkalt «utvidet land-for-landrapportering» fra leverandørene til kommunene, slik at det vil bli tydelig hvis selskapene er involvert i
skatteparadis og hemmelighold.
Kampanjen har fått gode politiske resultater. Oslo kommune, fylkene Viken og Vestfold og Telemark,
og Sør-Varanger kommune har gjort vedtak om å bli skatteparadisfrie etter valget. Attac har hatt
møter og kontakt med politikere alle disse stedene.
I valgkampen var det 19 innlegg fra lokalpolitikere om å gjøre ulike kommuner og fylker
skatteparadisfrie. I Bodø ble et vedtak fremmet høsten 2019, men ble ikke realitetsbehandlet. Attac
skrev også leserinnlegg for kampanjen. Kampanje-materialet bestod av nettsiden skatteparadisfri.no,
en leserbrev-mal og en løpeseddel. Rapporten «Skatteparadis i handleposen» ble også knyttet opp til
denne kampanjen, men den fikk dessverrre oppmerksomhet i media etter valgkampen.
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•

Nettsiden skatteparadisfri.no
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Arrangementer om skatt
«Alt du må vite om skatteparadis»
Høsten 20189 arrangerte Attac Norge et seminar om skatteparadis og skattepolitikk på Skatten på
Tøyen. Her snakket vi om hva som definerer et skatteparadis, hvordan selskaper unndrar skatt og hva
vi kan gjøre med det både internasjonalt og nasjonalt. Vi fikk også høre fra Sigrid i Tax Justice
Network hva som foregår i OECD. Maria Walberg deltok også på seminaret og snakket om hva vi kan
gjøre på nasjonalt nivå for å stoppe skatteunndragelse. Sammen med Marianne Martinsen (AP) ga
Walberg gav ut boken «Rødt lys - det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det» og lanserte
bloggen sin Arbeid og Kapital. I tillegg til dyktige gjester, innledet Mathilde Dahl, 1. nestleder i Attac,
om hvorfor skatteparadis finnes og hvordan systemet legger opp til aggressiv skatteplanlegging – og
flukt. 2. nestleder i Attac, Martin Giset, avsluttet med å snakke om skatteparadisfrie kommuner og
mulighetene som finnes i lokalpolitikken.Med flotte innledere og engasjerte deltakere var dette et
vellykket og bra arrangement, som virkelig ga en innføring i alt man trengte å vite om skatteparadis.
«How to make transparency possible?»
I oktober 2019 deltok Attac også på et frokostseminar i Trondheim sammen med Publish What you
Pay. Seminaret handlet kapitalflukt, skatteparadis og tiltak som kan begrense utbredelsen av disse
mekanismene. Martin Giset, nestleder i Attac snakket om skatteparadisfrie kommuner.

ULIKHET OG FINANS
Økende ulikhet
Den økonomiske ulikheten i verden øker. Verdens formue samles om stadig færre hender, samtidig
som andelen fattige øker, dersom man ikke medberegner den økonomiske veksten i Kina. Dette er et
stadig mer prekært problem og viser viktigheten av systemendring.
Siden 2017 har det vært politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene også øker her. I
etterkant av at de borgerlige regjeringspartiene la fram stortingsmeldingen «Muligheter for alle.
Fordeling og sosial bærekraft» gikk debatten om den økende økonomiske ulikheten i Norge for fullt.
Dette er en av Attac sine kjernesaker, og har også vært fokus for «Alliansen ny økonomi». Gjennom
hele året har alliansen av organisasjoner arbeidet med en rapport om vårt økonomiske system og
konsekvensene av den økonomiske politikken som vi fører. Alliansen sin kritikk av de økende
forskjellene ble skrevet om i Dagsavisen i februar 2020.
•

Intervjuet med lederne av organisasjonene kan du lese i sin helhet her:
www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/det-verste-er-at-vi-tillater-at-ulikhetene-oker1.1667045

Attac-bloggen har også publisert en rekke analyser om økonomisk ulikhet, blant annet fra forskeren
Jason Hickel. Han har tatt flere oppgjør med den nyliberale fortolkningen av statistikken som sier at
alt går mye bedre, og viser at virkeligheten er litt mer komplisert.
•
•

Global ulikhet: Lever vi virkelig i en «én-pukkelverden»? https://attac.no/2019/06/24/globalulikhet-lever-vi-virkelig-i-en-en-pukkelverden/
Hvor ille er egentlig global ulikhet? https://attac.no/2019/05/27/hvor-ille-er-egentlig-globalulikhet/
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Kampanje: «Invester i en bedre verden»

Attac lanserte høsten 2019 en større en kampanje om investeringer og ansvarlig næringsliv kalt
«Invester i en bedre en verden». Kampanjen består av tre digitale fortellinger som på hvert sitt vis tar
opp en historie og en tematikk knyttet til ansvarlig næringsliv.
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Historiene tar for seg henholdsvis Oljefondets investeringer, investor-stat-tvisteløsning og forslaget
om en FN-traktat for menneskerettigheter og næringsliv.
I tillegg til nettsiden er det laget et lite hefte til kampanjen som kort forklarerer investeringer og
ansvarlig næringsliv. Heftet har blitt spredd til 1700 skoleelever høsten 2019. Vi har også utviklet
undervisningsopplegg og skoleforedrag til kampanjen. Ski videregående skole inviterte oss til å holde
skoleforedrag på bakgrunn av kampanjen.
Kampanjen er utviklet for å være tilgjengelig for elever på videregående skole, men er ikke begrenset
til denne målgruppen. Mye av besøket til nettsidene kommer også via sosiale medier (74 prosent).
Du finner kampanjen på attac.no/invester-i-en-bedre-verden/

Arrangementer om økonomisk ulikhet
«Hvorfor fattige land forblir fattige» med Erik Reinert.
Attac Trondheim arrangerte seminar med samfunnsøkonomen Erik Reinert i mars 2019. I tillegg har
lokallaget hatt lesesirkel om boka hans «How Rich Countries Got Rich» våren 2019.
1.mai-markering
Attac-styret, SambAttac og Attac Oslo gikk sammen i 1. mai-tog i Oslo. Attac Aust-Agder gikk i tog i
Arendal.

«Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system»
«Alliansen ny økonomi» som består av Attac Norge, Spire, Latin Amerika-gruppene i Norge,
Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom har gjennom året arbeidet med rapporten «Hvorfor vi trenger
et nytt økonomisk system: Historier fra det nye Norge». Rapporten er en samling tekster fra folk i
arbeidslivet, akademikere, og fagfolk som beskriver situasjonen vi i dag står i. Hvordan påvirker det
økonomiske systemet helt vanlige folk, som sykepleiere, uføretrygdede og lokførere?
Rapporten er en dokumentasjon på det nye Norge, med pekepinn på retning videre for å løse
problemene vi ser i dag.
•

Les hele rapporten her: attac.no/ny/wpcontent/uploads/2020/02/hvorfor_vi_trenger_et_nytt_%C3%B8konomisk_system_attac.pdf

8. mars-markering
Attac og SambAttac gikk i 8.mars-tog i Oslo og Trondheim i 2020.
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EUROPAPOLITIKK
Politisk utvikling
I valget til EU-parlamentet ble de grønne, liberale og høyreradikale partigruppene valgets vinnere,
mens sosialdemokratene og kristendemokratene gikk ut som de store taperne. Like fullt utgår den
nye EU-kommisjonen ledet av Ursula von der Leyen i hovedsak fra det samme parlamentariske
grunnlaget som før, selv om den var avhengig av støtte fra enkelte EU-skeptiske partier for å bli
stemt gjennom.
Det siste året brakte flere eksempler på partier fra ytre høyre som fikk gjennombrudd i land der de
tidligere har stått svakt, først og fremst i Spania der partiet Vox i april klarte å entre
deputertkammeret med 10 % ved å mobilisere på innvandringsmotstand, innskrenkning av regionalt
selvstyre og sterkt konservative posisjoner i sosiale spørsmål. Ved høstens nyvalg gikk partiet videre
fram til 15 %. Et lignende parti (Chega) kom seg inn i den portugisiske nasjonalforsamlingen med
langt mer beskjedne 1,3 % og en enkelt representant, og har vokst på meningsmålingene etter
valget. Den iberiske halvøy er altså ikke lenger et unntak fra den europeiske trenden når det gjelder
fremveksten av høyreradikale bevegelser. I Estland gikk det sterkt nasjonalistiske og
innvandringsfiendtlige partiet EKRE inn i regjering etter å ha doblet oppslutningen sin og vunnet 18 %
av stemmene valget i mars. I det belgiske valget i mai gikk det islamofobe flamske nasjonalistpartiet
Vlaams Belang også kraftig fram, og i ettertid har det vært største parti i Flandern på flere
meningsmålinger. Utover dette har høyreradikale partier generelt stabilisert seg på et relativt høyt
nivå i de fleste europeiske land. I enkelte av årets valg gikk de tilbake, men da gjerne i sammenheng
med at tradisjonelle styringspartier tok opp flere av standpunktene deres, noe man kunne se
eksempler på i bl.a. Storbritannia, Østerrike og Danmark.
Partiene som har vært de mest aktive talerørene for motstanden mot kuttpolitikken i etterkant av
finanskrisen ser generelt ut til å ha stagnerende, eller i beste fall stabil, oppslutning. Et klart uttrykk
for denne tendensen så man i valget til EU-parlamentet, der partiene i venstregruppen samlet sett
hadde en tilbakegang på to prosentpoeng til 6,5 %, spesielt drevet av skuffende resultater i Spania og
Frankrike. Et unntak er Sinn Féin, som gikk kraftig frem til å bli største parti i det irske valget i februar,
etter en valgkamp med fokus på helsetjenester og situasjonen i det pressede irske boligmarkedet. I
skrivende stund forsøker de å danne et regjeringsgrunnlag. I enkelte land (Spania, Finland, Danmark)
har venstresiden også fått innpass i eller sterkere påvirkning på nasjonale regjeringer som følge av
valg avholdt i det siste året. I det greske valget gikk det på den annen hånd som man kunne forvente:
Syriza tapte regjeringsmakt etter i flere år å ha stått ansvarlige for iverksettingen av troikaens
kuttpolitikk. Femstjernerbevegelsen, som har vært den mest fremtredende parlamentariske
målbæreren av motstand mot EUs innstrammingspolitikk i Italia, ser ut til å gjennomgå en lignende
prosess etter å ha sittet to år i regjering, først med høyreradikale Lega og etter høstens
regjeringskrise med partier fra sentrum-venstre. Ifølge meningsmålinger har de nå i underkant av 15
% oppslutning, halvparten av det de oppnådde i 2018-valget.
Ved slutten av 2019 gikk Jeremy Corbyns Labour på et knusende nederlag i det britiske valget, med
vanskeligheter knyttet til splittelsen blant partiets velgere rundt Brexit-spørsmålet som en
avgjørende årsak. Tross dette har Corbyn klart å flytte tyngdepunktet i britisk politikk mot venstre de
siste årene, spesielt i økonomiske spørsmål, noe som har tvunget de konservative til å tone ned den
dramatiske kuttpolitikken de har ført siden 2010 og forplikte seg til enkelte satsninger for å jevne ut
de dramatiske geografiske ulikhetene i landet. Brexit ble til slutt gjennomført 31. januar, men det
gjenstår fortsatt en langdryg prosess der Storbritannia må opprette nye handelsforbindelser med
bl.a. EU og USA.
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Sosiale bevegelser og klimapolitikk
De gule vestene endte opp med å miste mye av sitt momentum utover vårparten, men ble etter
hvert avløst av store demonstrasjoner mot endringer i det franske pensjonssystemet. Om man ser
bort fra Frankrike er det imidlertid relativt få aktive bevegelser mot kuttpolitikk sammenlignet med
tidligere år, til tross for at mange slike bevegelser har oppstått i andre deler av verden. Samtidig har
klimaspørsmålet mobilisert mange mennesker til protester og nye former for direkte aksjoner, med
Extinction Rebellion og Ende Gelände-bevegelsen som fremtredende eksempler. Kombinert med at
de grønne partiene gikk styrket ut av valget til EU-parlamentet ser dette ut til å ha presset den nye
EU-kommisjonen til å løfte frem en «European green deal» som en av sine hovedsatsninger, der de i
det minste retorisk har gitt visse innrømmelser til ideen om en rettferdig grønn omstilling med et mål
om netto nullutslipp innen 2050. Kommisjonen har planlagt en omlegging av stabilitets- og
vekstpakten, som legger begrensninger på medlemslandenes budsjettunderskudd og låneopptak,
blant annet med sikte på å gi noe mer fleksibilitet for grønne investeringer. De ser også for seg at
miljøhensyn skal integreres i «Det europeiske semester», institusjonen som driver løpende
overvåking og kontroll med EU-landenes budsjettplanlegging for å sikre at det foregår i tråd med
unionens målsetninger.
Det er imidlertid lite som tyder på at EU vil løsne opp i sine budsjettregler i tilstrekkelig grad for å
møte behovet for offentlige investeringer som klimakrisen stiller oss overfor, gitt den dominerende
posisjonen til eksport. Økonomisk sliter EU fortsatt med stagnerende vekst og usikkerhet knyttet til
pågående internasjonale handelskriger. Den europeiske sentralbanken (ECB) besluttet i høst å
gjenoppta programmet med kvantitative lettelser, der det brukes enorme summer for å kjøpe opp
verdipapirer fra banker for å gi dem bedre likviditet, i håp om at det vil stimulere økonomien.
Programmet ble opprinnelig innført av den nylig avgåtte sentralbanksjefen Mario Draghi som en
respons på eurokrisen, men har også vært brukt selektivt for å presse regjeringer i eurosonen til å
innføre dype kutt i offentlig sektor, med utskiftningen av den italienske regjeringen i 2011 og
begrensningen av likviditetstilførsler til greske banker under landets forhandlinger med troikaen i
2015 som de mest dramatiske eksemplene. Med tidligere IMF-sjef Christine Lagarde som ny
sentralbankpresident ligger det ikke an til at ECB vil vise noe særlig mer nåde i tiden fremover.

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. Gjennom 2019 har vi fortsatt vårt tette samarbeid med fagbevegelsen. I
forbindelse med vår kampanje mot datahandelsavtalen i WTO, så har vi knyttet sterkere bånd med
en rekke organisasjoner som har stilt seg bak oppropet. Ved siden av dette, så er den årlige turen til
WTO Public Forum et tydelig eksempel på det tette samarbeidet mellom Attac og fagbevegelsen.
I forbindelse med kampanjen for skatteparadisfri kommuner opp mot kommune – og fylkesvalget
innledet Attac et samarbeid med Fagforbundet, og mottok støtte i kampen mot skatteflukt.
ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING 2019 / 2020

22

Norges Sosiale Forum
Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år, og koordinerer i tillegg
flere internasjonale samarbeid. I 2019 startet arbeidet med å planlegge neste års
Globaliseringskonferanse, hvor vi skal arrangere flere seminarer.
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 2019 arbeidet mye med den nye menneskerettighetsloven for næringsliv, hvor Attac
deltar i den nyopprettede «Koalisjon for ansvarlig næringsliv».
KAN – Koalisjonen for ansvarlig næringsliv
Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse,
sivilsamfunn og andre bevegelser som krever en menneskerettighetslov for næringslivet som ble
dannet i 2019. KAN jobber for en menneskerettighetslov for næringslivet som forplikter norske
bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettighetene (UNGP)
gjennom blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og
miljø.
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. Martine Kopstad
Floeng er nåværende nestleder i Handelskampanjen, og er ansvarlig for å følge de pågående
forhandlingene på elektronisk handel i WTO. Handelskampanjen er svært en viktig arena for
kunnskapsinnhenting og utvikling av ny handelspolitikk, og faglige samarbeid. I løpet av året har vi
samarbeidet tett om arrangementer og politiske utspill.
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 2019 / 2020 hatt tettere samarbeid med organisasjonen i lys av Attac sin pågående
kampanje på skatteparadisfrie kommuner.
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Alliansen Ny Landbrukspolitikk
Alliansen jobber med alternativer i landbrukspolitikken. Attac er støttemedlem og representert i
styret ved Synnøve Beitnes fra og med 19. februar 2020.
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.
I februar 2020 ble alliansen første rapport lansert.
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. Joakim Møllersen deltok på det europeiske Attac-nettverket sin samling i januar 2019.
I juni fasiliterte Attac Norge EAN-møte.
Tax Justice Network
Attac er også tilsluttet det internasjonale Tax Justice Network.
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 2019 sammen med Handelskampanjen, hvor
samarbeid med OWINFS var sentralt. Attac deltar jevnlig på telefonmøter og via ulike mailtråder,
som er den primære kilden til oppdatert informasjon og analyser om handelspolitikk.
JustNet
Attac har fortsatt sitt 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.
Change Finance
Attac deltar på telefonmøter med Change Finance i anledning deres nye arbeid med klima og miljø.
Det planlegges en rekke aksjoner internasjonale aksjoner i 2020, som Attac Norge vil være med på å
planlegge og arrangere lokalt i Norge.
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ORGANISASJON
Styret 2019 – 2020

Leder
Martine Kopstad Floeng (f.1990)

1. nestleder
Mathilde Dahl (f. 1990)

2. nestleder Martin Giset (f.1988)

Ann Christin Billing (f. 1967)

Joakim Møllersen (f. 1984)
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Aksel Nærstad (f. 1952)

Sondre Molteberg Dalen (f. 1991)

Kaja Sparre Bakke (f. 1997)
i permisjon fra desember 2019

Elena Gimeno Sanz (f.1980)

Varamedlemmer til styret
1. vara til styret: Turid Lilleheie (f. 1947) (permisjon fra juni 2019).
2. vara til styret: Anders Ekeland (f. 1955)
3. vara til styret: Atle Rostad (f. 1980).

Andre utvalg
Kontrollkomite
Komiteleder: Mads Opheim
Medlem:
Espen Emil Thygesen
Varamedlem: Stine Østnor
Valgkomite
Komiteleder:
Medlem:
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Medlem: Maria Refsland
Varamedlem: Hilde Loftesnes Nylén
Varamedlem: Hanne Iglebæk Christensen

Lokallag og arbeidsgrupper
Attac Oslo og omegn
Aktivitetene i Attac Oslo foregår i hovedsak i regi av arbeidsgruppene som er aktive i byen, men det
drives en viss koordinering og felles markedsføring av disse aktivitetene gjennom en
koordineringsgruppe. Koordineringsgruppa har hatt ett møte i løpet av perioden. Oslo-laget var også
involvert i å arrangere Pub-Attac (et uformelt møte på pub med styret og personer fra lokallaget) et
par ganger i løpet av høsten.
Attac Oslo sender jevnlig ut et eget nyhetsbrev med informasjon om arrangementer i byen til Attacmedlemmer bosatt i Oslo-området. Lokallaget har også en Facebook-side som stort sett brukes til å
promotere Attac-arrangementer i byen.
Attac Oslo hadde årsmøte i februar, der vi diskuterte muligheten for å opprette arbeidsgrupper på
nye områder. Digital økonomi og grønn økonomi peker seg ut som temaer flere er interessert i å
jobbe med. Vi ser for oss at det skal bli litt tettere kontakt mellom arbeidsgruppene i regi av
lokallaget fremover. I tillegg ser vi for oss at lokallaget tar større ansvar for å arrangere lavterskelmøter, for å gjøre det lettere å bli kjent med det som foregår i lokallaget for medlemmer som ikke er
aktive. I første omgang har vi tenkt til å gjøre Pub-Attac til en månedlig tradisjon fremover, noe vi
startet med i begynnelsen av mars.
Europagruppa
Europagruppa hadde tre møter i løpet av perioden. Fokus har først og fremst vært på boligpolitikk,
nærmere bestemt en ikke-kommersiell boligsektor. Gruppa brukte møtene sine på å diskutere denne
tematikken og mulighetene for å bruke det som utgangspunkt for å løfte bredere diskusjoner om
lånefinansiert vekst og alternative økonomiske modeller. Det var planer om å drive mer utadrettet
aktivitet basert på dette, men gruppa ble lagt på is i løpet av høsten pga. manglende kapasitet til å
drive arbeidet.
På årsmøtet i Attac Oslo ble det snakket om å opprette en ny gruppe for grønn økonomi, som kan
jobbe med grønn omstilling fra et Attac-perspektiv. Planen er å bruke Europagruppa som
utgangspunkt for et slikt initiativ, i forlengelsen av arbeidet med ulike former for solidaritetsøkonomi
som gruppa har holdt på med i de siste årene.
SambAttac
SambAttac Oslo har faste øvinger hver torsdag kl. 17.30-19.30 på Blitz og har rundt 15 aktive
medlemmer. Til nå har vi åpnet for nye medlemmer to ganger i året, men fremover vil vi teste ut
hvordan det fungerer å ta inn folk som er interessert på løpende basis. Vi tror det vil bli litt lettere å
ta inn nye medlemmer underveis nå som flere av oss har ganske god oversikt over rytmene, noe som
ikke var tilfellet når vi startet opp i desember 2018.
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SambAttac blir ofte invitert til å delta på demoer, men deltar også på eget initiativ om det er en sak vi
ønsker å støtte opp om. I denne landsmøteperioden har vi deltatt i rundt 20 tog og markeringer,
blant annet to 8. mars tog, 1. mai tog, Oslo pride tog, Klimabrølet, Folkefest mot rasisme på Tøyen,
Fridays for the future (tog og morgenmarkeringer), støttemarkering for Rojava, støttemarkering for
Palestina og Attacs landsmøte. Aktivister fra SambAttac Oslo har også spilt sammen med lokale
aktivister på demonstrasjoner i Sverige
(folk mot fossilgass) og Tyskland
(motdemonstrasjon mot nynazister i
Dresden).
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SambAttac Trondheim
SambAttac Trondheim har hatt jevnlige øvinger høsten 2019 og deltatt på Trondheim Pride,
Klimabrølet og senest i 8.mars-toget i Trondheim.
Attac Trondheim
Attac Trondheim var arrangerte våren 2019 en lesesirkel og et åpent møte om Eirik Reinerts bok
«How rich countries got rich». I tillegg arrangerte de et seminer under arrangementet Analog dag i
Trondheim.
Da flere aktive medlemmer har flyttet vekk har laget dessverre vært inaktivt siden høsten 2019.
Attac Bergen
Attac Bergen startet opp igjen 28. februar 2020 og har hatt et møte så langt.
Attac Aust-Agder
Lokallaget har gjennom hele året hatt medlemsmøter en gang i måneden, bortsett fra desember, juni
og juli. Antall møtende er mellom 5 og 10 hver gang.
Vi deltok i 1.mai toget i Arendal med parolen «Vi vil ha skatteparadisfrie kommuner»
Arendalsuka i august med Attac-stand ble gjennomført med godt samarbeid med Attac sentralt, og vi
hadde besøk av flere medlemmer og styremedlemmer fra Østlandet. Vi håper flere medlemmer fra
hele landet tar turen til neste Arendalsuke.
Attac fikk bruke huset til et lokalt medlem til overnatting.
Et planlagt åpent møte om matsikkerhet i samarbeid med Bondelaget, planlagt gjennomført mai
2019, ble utsatt og gjennomført i februar 2020.
Vi hadde som alltid både sommer og juleavslutning med god mat og god atmosfære.

REPRESENTASJON OG MØTER
DATO

Innledninger og
representasjon 2019

Tema

Type møte

Hvem

Manifestkonferansen

Digital økonomi

Heldagskonferanse

06.03

«Forby
bemanningsbranjen»

Sosiale rettigheter

Martine K.
Floeng
Atle
Rostad
Martine K.
Floeng

06.03

Samtale med Beate
Ekeløv- Slydal i Amnesty

FN-traktat

18.03

3rd Making
Transparency Possible –
conference

Skatteparadis

Fagbevegelsen sin
demonstrasjon mot
bemanningsbransjen
Møte
Martine K.
Floeng
Embla H.
Jørgensen
Heldagskonferanse
Aksel
Nærstad

Mars
05.03
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20.03

“Profitt for enhver
pris?”

Ansvarlig næringsliv

Seminar av ForUM,
FIVH,
Regnskogfondet og
Amnesty
Årsmøte

21.03

Årsmøte i
Handelskampanjen

22.03

25.03

Martine K.
Floeng
Embla H.
Jørgensen
Aksel
Nærstad
Ann
Christin
Billing
Martine K.
Floeng
Martine K.
Floeng
Embla H.
Jørgensen
Martine
Mathilde
Kaja
Ann
Christin
Sondre
Audun
Embla

Skolestreik for Klima

Klimakamp

Streikevakt

Lansering av webserien
Mission: Impact

Skatteparadis

Lanseringsfest,
debatt og visning

Digital økonomi

Foredrag / Skolering

Mathilde

03.04

Skolering av lokallag
Attac Trondheim
Årsmøte SLUG

Årsmøte

04.04

Lobbykurs SV

09.04

Møte med finansbyråd
Robert Steen
Plan B i Stockholm

Digital økonomi

Lobbymøte

EU-politikk

Hørings i
Finanskomiteen
vedrørende
forvaltningen av SPU
2018
Innspillsmøte med
utviklingsmininster Dag
Inge Ulstein

Skatt og
teknologigiganter

Konferanse i regi av
Vänsterpartiet
Høringsinnspill

Aksel
Nærstad
Martine K.
Floeng
Martine
K.Floeng
Martine K.
Floeng
Martine K.
Floeng

Skatt, korrupsjon og
skatteflukt

Høringsinnspill ved
rundbordsmøte

Hilsningstale på Spires
stormøte

Handel og økonomi

Hilsningstale på
Stormøte

Intern skolering og
workshop i regi av Attac
sitt styre

Kampanje

Workshop

April

13-14.04
25.04

25.04

28.04
Mai
04.05
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Martine K.
Floeng
Mathilde
Dahl
Martine K.
Floeng
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07.05

09.05

10.05

11.05

Møte med
forbundslederen i El og
IT
Foredrag om FN-traktat
for Palestinakomiteen
og Fellesutvalget for
Palestina
Stand på Rødts
landsmøte

Handelsavtalen om ehandel i WTO

Møte

Ansvarlig næringsliv

Innledning

Verving av nye
medlemmer

Stand

Foredrag på «analog
aften» i Trondheim

Digital økonomi og
infrastruktur

Foredrag

Oljefondet og
ansvarlig
investeringer
Glob.konferansen

Debatt

Verving av nye
medlemmer

Stand

E-handel og eierksap
til data

Lobbymøte

OECDs arbeid på
digitale med fokus på
handel.

Workshop

Martine
Kopstad
Floeng
Martine K.
Floeng

Martine K.
Floeng
Embla H.
Jørgensen
Mathilde
Dahl
Anders
Ektvedt
Sondre
Molteberg

I regi av Attac
Trondheim
Juni
05.06

13.06
14.06

14.06

17.06

Debatt om Oljefondet
ved Amnesty
Planleggingsmøte med
Norges Sosiale Forum
Fagforbundet Ung
sommerkonferanse

Møte med Torgeir Knag
Fylkesnes (SV) om
spørsmål til spørretimen
og videre samarbeid
Møte med OECD og
Utenriksdepartementet

Møte

Martine
Kopstad
Floeng
Joakim
Møllersen
Sondre
Molteberg
og Aksel
Nærstad
Martine
Kopstad
Floeng
Martine K.
Floeng og
Aksel
Nærstad
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng

18.06

Møte med Lars Raaum
E-handel og eierskap
(AP) om eierskap til data til data

Lobbymøte

20.06

frokostseminar om
digital målretting i
valgkamp av og med
Datatilsynet
Møte med
næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen

Digitalisering og
teknologisk utvikling

Debatt

EFTA

Innspillsmøte

Martine
Kopstad
Floeng

Stand

Mathilde
Dahl

20.06

Juli
Rød Ungdom
sommerleir
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Martin
Giset

12-15.08

29.08

Sosialistisk Ungdom
sommerleir på Utøya
Arendalsuka

Stand + uformell
møtevirksomhet

E-handel i WTO

Innspill

EFTA

Appell

EFTA

Koordineringsmøte

Handelsavtaler og
WTO-systemet

Skolering

Møte med LO Oslo om
datahandelsavtalen i
WTO
Møte med Amnesty
International Norge om
datahandelsavtalen i
WTO
Frokostseminar om
menneskerettigheter og
næringsliv. Trenger vi
en ny lov?
Den digitale økonomien
med Sally Burch

Datahandelsavtalen i
WTO

Innledning for styret
/ påvirkningsarbeid
knyttet til kampanje
Internt møte /
påvirkningsarbeid
knyttet til kampanje

19.09

30.09

29.08

Innspillsmøte til
Utenriksdep. om deres
digitale strategi
Markering mot
handelsavtalen mellom
Mercosur og EFTA

Stand

September
12.09
Koordineringsmøte om
EFTA-avtalen med
Mercosur
12.03
Møte om WTO med
Kirkens Nødhjelp
16.09

17.09

18.09

19.09

Datahandelsavtalen i
WTO

Martine K.
Floeng
Mathilde
Dahl
Aksel
Nærstad
Lokallaget
i AustAgder
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng

MR-lov for
næringslivet

Innledning på
frokostseminar

Martine
Kopstad
Floeng

Digital økonomi og ehandel

Intern skolering med
Handelskampanjen

«Alt du må vite om den
digitale økonomien»
med Sally Burch

Digital økonomi

Lunsjseminar i regi
av Attac og Attac
Blindern

Høring i finanskomiteen

Rettferdig
skattlegging av
internasjonale
selskap

Skriftlig – og muntlig
høringsinnspill

Martine
Kopstad
Floeng
Petter S.
Titland
Petter S.
Titland
Martin
Giset
Martine
Kopstad
Floeng
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Oktober
02.10

02.10

Møte med de norske
forhandlerne i WTO på
e-handel

Seminarrekke 1/ 3:
«Mennesket og
maskinen»

E-handel

Møtevirksomhet og
lobbyvirksomhet

Verdien av vår data

Foredrag og
panelsamtale

E-handel

Konferanse

Martine
Kopstad
Floeng
Petter S.
Titland
Martine
Kopstad
Floeng

Foredrag om «politikken
bak teknologien» på
Deichmann bibliotek

07.10 –
11.10

09.10

15.10

15.10

23.10

25.10

Attac i samarbeid med
Deichmann bibliotek
WTO Public Forum

Møte med den norske
ambassadøren i
Genève, Dagfinn Sørli
Kurs ved Iver Aastebø I
Rødt

E-handel

Møtevirksomhet

Journalistisk
påvirkningsarbeid

Kurs

Innledning for styret i
Handel og kontor Oslo
og Akershus om
datahandelsavtalen
LOs IKT konferanse

E-handel

Innledning om ehandelsavtalen

Digitalisering og
kunstig intelligens

Konferanse

Foredrag i regi av
Agenda

«Algoritmenes skjulte
Agenda»

Seminar

27.10

Sosialistisk ungdom sin
høstkonferanse

E-handel og verdien
av vår data

Foredrag for SU

28.10

Stortingsseminar i regi
av SV

EFTA og Mercosuravtalen

29.10

Foredrag om
datahandelsavtalen for
Utdanningsforbundet

E-handel og digital
økonomi

Deltaker og
medarrangør på
Stortingsseminar
Foredrag
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Martine
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Floeng
Petter S.
Titland
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Petter S.
Titland
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
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30.10

30.10

November
05.11

6.11
08.11

08.11

08.11

12.11

19.11

20.11

20.11

26.11

Lobbymøte med
Teknologirådet v/ Hilde
Lovett og Anne Siri
Koksrud Bekkelund
«Premiss 2019»
Samfunnsviternes
årskonferanse

E-handel

Møte – og
lobbyvirksomhet

Martine
Kopstad
Floeng

Kunstig intelligens dystopi eller
demokrati?

Konferanse

Martine
Kopstad
Floeng

Intervju med leder i
Radio Trøndelag om den
nye
underskriftskampanjen
mot datahandelsavtalen
Møte med SV og AP i
Sør-Varanger
Foredrag for Ski VGS om
handelspolitikk og
ansvarlige investeringer
Dialogmøte med
næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen
Frokostseminar: «How
to make transparency
possible? And what are
the consequences if we
don’t?»
Møte med Senterpartiet
ved Liv Signe Navarsete
og Sigbjørn Gjelsvik,
samt Benedicte
Fjeldberg.

Datahandelsavtalen
og den digitale
økonomien

Radiointervju

Martine
Kopstad
Floeng

Stilte spørsmål i
spørretimen
vedrørende
datahandelsavtalen
Møte med Lars Rauum,
Eivin Vad Peterson og
Torstein Tvedt Solberg
fra AP / Stortinget
Spørretimen på
Stortinget

Skatteparadisfrie
Lobbymøte
kommuner
Investeringskampanje Foredrag

Martin
Giset
Audun
Bergwitz

EFTA-MERCOSUR

Innspillsmøte

Seminar med PWYP
Norge i Trondheim

Foredrag

Martine
Kopstad
Floeng
Martin
Giset

Datahandelsavtalen

Lobbbymøte

Martine
Kopstad
Floeng

Datahandelsavtalen

Lobbymøte

Martine
Kopstad
Floeng

Datahandelsavtalen

Spørretimen

Gjelsvik og Navarsete
stilte spørsmål o m
datahandelsavtalen
Møte med Håkon Edøy
Datahandelsavtalen
Hanssen fra Rødt sitt
miljø – og næringsutvalg
Seminarrekke 2/3

ATTAC NORGE

Lobbymøte

Foredrag og panel

Martine
Kopstad
Floeng
Petter S.
Titland
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«Mennesket og
maskinen»

16.11

29.11

Desember
02.12

02.12

04.12

10.12

11.12

18.12
Januar
10.01

22.01

24.01

Attac i samarbeid med
Deichmann bibliotek
«Alt du trenger å vite
om skatteparadiser»

Skatteparadis

Tale Skjølsvik og Morten
Irgens Oslo Met

Rethinking Tech:
Verdien av vår data
Møte med leder av NTL
Forsvaret, Stina Hassel,
om datahandelsavtalen
og Statssky
Seminarrekke 3/3
«Mennesket og
maskinen»

Schibsted og
Aftenposten

Konferanse i regi av
Attac

Innledning
av Martin
Giset og
Mathilde
Dahl

Møtevirksomhet

Martine
Kopstad
Floeng

Konferanse

Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng

Møte /
lobbyvirksomhet

Digital økonomi og
kunstig intelligens

Foredrag / seminar

Petter S.
Titland

Datahandelsavtalen

Lobbyvirksomhet

Datahandelsavtalen

Lobbyvirksomhet

Øyvind Sollum i MDG

Skatteparadisfrie
kommuner

Lobbyvirksomhet

Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng
Audun
Bergwitz

Møte i WTO-utvalget
hos
Utenriksdepartementet
Innledning på årsmøte i
Handelskampanjen

Handelspolitikk

Innspillsmøte

Handelspolitikk

Innledning og
årsmøte

Årsmøte i Norges
Sosiale Forum

Internasjonal
solidaritet

Årsmøte

Attac i samarbeid med
Deichmann bibliotek
Møte med NTL ved
forbundssekretær
Torstein Brechan
Møte med Stiftelsen
Tinius

Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng,
Sondre
Dalen og
Camilla
Hansen
Martine
Kopstad
Floeng

Februar
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10-11.02

Eforvaltningskonferanse

Digital økonomi

Konferanse

11.02

«Din data, min data, vår
data»

Digital økonomi

Seminar i regi av
Attac,
Handelskampanjen,
NTL og
Fagforbundet
Rapportlansering i
regi av Attac og
alliansen ny
økonomi

20.02

Martine K. Floeng
deltok i paneldebatten
«Rapportlansering:
Hvorfor vi trenger et
nytt økonomisk system»

Økonomi og politikk

Joakim Møllersen holdt
appell
Mars
05.03

06.03

09.03

Martine
Kopstad
Floeng
Martine
Kopstad
Floeng

Martine
Kopstad
Floeng
Joakim
Møllersen

PubAttac

Attac

Møte med Kari
Elisabeth Kaski (SV) om
datahandelsavtalen og
Norges mandat i
forhandlingene

Digital økonomi og
datahandelsavtalen

Foredrag for NTL Ung

Digital økonomi

Lobbyvirksomhet

Foredrag

Styret i
Attac og
aktivister
Martine
Kopstad
Floeng
Camilla
Hansen
Martine
Kopstad
Floeng

I tillegg til dette, kommer styremøter i Handelskampanjen, samt møter med «Alliansen: Ny
øknonomi», Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) og ForUMs arbeidsgruppe «ansvarlig
næringsliv»

INFORMASJONSARBEID
Attac i redaksjonelle media
Attac jobber aktivt for å være synlige i redaksjonelle media, både trykte aviser og på nett. I denne
landsmøte-perioden var det 22 redaksjonelle saker i media der Attac var kilde, fordelt på 43 ulike
medier (samme sak ble brukt i flere ulike aviser og nettaviser). Vi hadde 22 kronikker og leserinnlegg
på trykk (i 30 ulike medier), samt at Dag Seierstad hadde 26 innlegg i sin faste spalte der han skriver
under som Attac-medlem. 17 av leserinnleggene var fra medlemmer og lokalpolitikere som brukte
våre maler for å skrive leserinnlegg for skatteparadisfri kommune før valget.
Attac har også samarbeid med Transit magasin om at de kan republisere innlegg frå bloggen vår.
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Nettsider og blogg1
Hovedsatsingen på nettsidene i perioden
har vært Attac-bloggen. Det er lagt ut hele
108 innlegg på bloggen i løpet av 2019, med
17 000 unike besøk, i gjennomsnitt 163
lesere per innlegg. Ansettelsen av en
bloggredaktør i januar 2019 har bidratt til å
øke både kvantitet og kvalitet på innholdet
på bloggen. Mye av fokuset har vært på
digital økonomi, men også tekster om
handel, ulikhet og skatt. Vi har invitert inn
både ulike norske bidragsytere og oversatt
tekster til norsk, og skrevet en del tekster
selv. De egenproduserte tekstene, skrevet
av aktivister og leder i Attac, har vært mer
populære. Spesielt tekstene om
handelspolitikk fra vår politiske rådgiver har
vært populære.
I tillegg har vi laget kampanjesider for
«Skatteparadisfri»-kampanjen og «Invester i

en bedre verden»-kampanjen, og en egen side for underskriftskampanjen mot
«datahandelsavtalen».
Mange av søketreffene til nettsiden kommer fortsatt fra folk som søker etter informasjon om TISA og
TTIP, så vi har laget en egen landingsside som forklarer hva som skjer med disse avtalene nå.

1

Det rapporteres her for hele året 2019 istedenfor landsmøte-perioden, siden rapporteringen her overlapper med andre
rapporteringen vår til NORAD.
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HVOR KOMMER TRAFIKKEN FRA?
Annet
22 %
Sosiale medier
41 %
Epost (nyhetsbrev)
8%

Søk
29 %

I tillegg til landingssider for kampanjer og bloggen så består nettsiden av en kalender som viser alle
arrangement i Attac Norge, generell informasjon om Attac og en kunnskapsbase med introduksjoner
til temanene vi jobber med.
Totalt har vi hatt 53 372 unike besøk registrert på nettsidene våre i 2019.

FORDELING AV TREFF PÅ NETTSIDEN
Om oss
14 %
Kalender
5%

Innlegg fra 2019
31 %

Hjemmeside
11 %

Landingssider
17 %

Innlegg fra 2018
3%
Eldre innlegg
3%
Annet
Kunnskapsbase 7 %
9%

Våren 2019 satte vi i gang et prosjekt for å fornye nettsidene, siden løsningen vi har i dag er delvis
teknisk utdatert. Vi ønsket samtidig å rydde opp i innhold og gjøre nettsiden mer oversiktlig.
Dessverre strandet dette prosjektet da utvikleren vi hadde hentet inn ble sykemeldt. Vi gjorde noen
enkle grep for å få nettsidene til å fungere rent teknisk, og håper å kunne ta opp igjen dette arbeidet
seinere.
ATTAC NORGE
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Nyhetsbrev

Attac sender ut månedlige nyhetsbrev til alle våre medlemmer og andre interesserte. I 2019 sendte
vi ut 11 nyhetsbrev. Vi hadde en liten økning i antallet abonnenter fra 2534 på starten av året til 2659
på slutten av året. I snitt leste 37 prosent av mottakerne nyhetsbrevet hver gang. Dette er over
gjennomsnittet for nyhetsbrev i vår bransje.

Sosiale medier
Attac har profiler i de sosiale mediene Facebook, Instagram og Twitter. I 2019 var Twitter
nedprioritert, men vi har begynt å bruke profilen igjen i 2020. Det viktigste sosiale mediet for Attac
har vært Facebook, der vi deler mye innhold og får mye respons. Svært mye av trafikken til
nettsidene kommer fra Facebook, og vi når bredt ut med innholder vårt der.
En satsning i 2019 har vært økende bruk av korte videoer for å formidle vårt budskap, og vi lage til
sammen 31 kortere videoer for Facebook i 2019. Siden Facebook er et selskap som aktivt bruker
skatteparadis til å unngå skatt i Norge og andre land, bruker Attac Norge ingen penger på
markedsføring på Facebook.
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Rekkevidde for Facebook-siden totalt 2019
jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

53624

55000

47800
45000

40129

40846

40078
35246

35000

25000

21809

20628

13395

15000
8828

6346

7571

5000

Grafen over viser gjennomsnittlig rekkevidde per måned for vår side, altså hvor mange som ser det vi
legger. Grafen under viser gjennomsnittlig rekkevidde per innlegg, og hvor mange innlegg vi hadde
hver måned (og hvor mange av disse som var videoer).

Antall innlegg / engasjement og rekkevidde i snitt per innlegg
på Facebook
45

6000

40
5000
35
30

4000

25
3000
20
15

2000

10
1000
5
0

0

Rekkevidde per post
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Video (egenprodusert)
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Vi har et ganske stabilt antall med likere, med en svak økning i løpet av året. Rekkevidden til
innleggene våre er ofte langt over antallet som liker siden, noe som er litt uvanlig for Facebook-sider,
men som skyldes at innholdet vårt ofte blir delt videre.

Facebooksiden til Attac Norge
6500
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5900
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5700
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60

6100

5800

71
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5600
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5500

0

6152
45

6106

6095

6180

6277

6228

6215

6209

6205

6382

6337

6298
52

53

36
31

27

26
19
13

12

16

19
13

20

12

12

16

16

16
5

1

2

3

4

5
Nye liker

6

7

Liker ikke

8

9

9

Liker siden

På Instagram deler vi i stor grad bilder fra ting Attac er med på og prøver å vise hva organisasjonen
deltar i og gjør. Satsingen på Instagram er ganske ny, og det var først i 2019 at vi aktivt brukte dette
mediet. Vi har nå over 1000 følgere på Instagram, fra under 300 på begynnelsen av året.
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MEDLEMMER
Medlemmer i Attac Norge
3000
2556

2587
2402

2500
2020
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2291
2104

1915
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1763

1756
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66

86

2017
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2019

1500
1000
500

374
202

0
2015

2016
Betalende

Registrerte

Nyinnmeldte

Attac Norge hadde i 1756 betalende medlemmer i 2019. Utviklingen har vært negativ de siste årene,
men med liten endring fra 2018. Organisasjonen har satt i verk flere tiltak for å motvirke dette som
ringerunder til medlemmer som ikke har betalt, flere purringer og vervekampanjer. Tiltakene kan ha
bremset nedgangen i antallet medlemmer, men de har ikke snudd utviklingen. Videre tiltak er
nødvendige for å øke antallet medlemmer. Antallet innmeldinger har økt i februar 2020, så hvis
denne trenden fortsetter kan vi snu utviklingen.

ØKONOMI
Attac gikk i 2019 med 11 017 kroner i overskudd. Opprinnelig var det budsjettert med et underskudd
på 13 348 kroner.
Attac har lite rom for ekstraordinære utgifter og jobber stadig med å sikre at den økonomiske
bæreevnen i organisasjonen har et langsiktig perspektiv. Rammeavtalen med Norad ble utvidet med
et år ut 2020 og søknad for ny avtale vil bli sendt inn høsten 2020.
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 Kaja Bakke.
Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi.
Revisor er Olav Borge Bondal i Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo.
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SEKRETARIAT
Attac Norge har i dag totalt 2 fast ansatte i full stilling, en leder i åremålsstilling og en 40%
prosjektstilling som ble fornyet for 2020. Vi har også en politisk rådgiver som jobber 50 % med støtte
fra NAV som vi håper å kunne gjøre om til en fast stilling på sikt. På grunn av fødselspermisjon og
oppsigelser har organisasjonssekretær-stillingen ikke vært fullt bemannet hele perioden.
Lønn og arbeidsforhold blir regulert av tariffavtale med Handel og Kontor og vedtatt lønnspolitikk.
Attac Norge er medlem i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF), og tariffavtalen følge dette
virkeområdet.
Attac Norge har kontor i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo.
Ansatte i perioden:
Leder (100% åremål): Martine Kopstad Floeng
Organisasjonssekretær: Håvard Skogerbø (ansatt fra 1. januar 2020), Idun Hammersmark Moe (i
foreldrepermisjon fra 29. januar 2019 til 31. desember 2019, sluttet 31. januar 2020).
Vikarierende organisasjonssekretær: Embla Husby Jørgensen (100%, 29. januar – 31. september 2019),
Oda Melina Joramo (30% 1. oktober –31. desember 2019)
Organisasjonsrådgiver (40 % stilling): Petter Slaatrem Titland (1. oktober – 31. desember 2019)
Kampanjesekretær (100 % fast stilling) : Audun Myhra Bergwitz
Digital innholdsprodusent og bloggredaktør (40 % prosjektstilling ut 2020): Victoria Durnak (ansatt fra
23. januar 2019)
Politisk rådgiver (50% praktikant-stilling via NAV fra 1. november 2019): Camilla Hansen
Attac har en avtale med master-studiet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo om å tilby praksisplass
til deres studenter i vårsemesteret. I 2019 var Mari Horvli i 6 ukers praksis i mars og april, og jobbet
spesielt med Kina og handelsavtaler.
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