
Endringsforslag arbeidsplan  Side 1 av 5 
 

1 

 

 

 

Sammenfattelse av endringsforslag til  

Attacs reviderte arbeidsplan 2020-2021 

 

 

 

Attac Norges ekstraordinære digitale landsmøte 

13. juni 2020  

 

  



Endringsforslag arbeidsplan  Side 2 av 5 
 

2 

 

Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: 
Einar Hagness 

Gjelder forslag: 
Revidert arbeidsplan Attac 2020-2021 

Avsnitt (overskrift og nummer): 
DEL 1: Politikk  
Hele delen 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
Forslaget er å stryke henvisninger til styret/styremedlemmer alle steder der det ikke er 
spesifikt nødvendig. Eksempel: 
 

1. Styremedlemmer skal delta på arrangementer og konferanser som gir Attac Norge 
ny kunnskap om finans- og investeringspolitikk. 

2. Styret skal delta på kurs for å løfte engasjementet og kunnskapsnivået i Attac om 
handelspolitikk 

 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 

1. Styremedlemmer skal d Delta på arrangementer og konferanser som gir Attac 
Norge ny kunnskap om finans- og investeringspolitikk. 

2. Styret skal d Delta på kurs for å løfte engasjementet og kunnskapsnivået i Attac om 
handelspolitikk 

 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 

1. Delta på arrangementer og konferanser som gir Attac Norge ny kunnskap om 
finans- og investeringspolitikk. 

2. Delta på kurs for å løfte engasjementet og kunnskapsnivået i Attac om 
handelspolitikk 

 

Begrunnelse: 
 

1. Det er uklart om arbeidsplanen skal gjelde hele organisasjonen eller bare styret. Å 
henvise til styret noen steder, men ikke andre, blir uklart: Skal ikke styret bry seg 
med punktene der de ikke er nevnt? 

2. Noen steder er det uheldig at arbeidsplanen bare henvender seg til styret og ikke til 
medlemmer som ønsker å ta ansvar for å utvikle politikken.  
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MERKNAD: 
Etter gjennomgang av Del 1: Politikk foreslår 
redaksjonskomiteen at alle steder hvor 
«styret/styremedlemmer» står skrevet, kan strykes og 
endres. Dersom forslaget vedtas vil 
«styret/styremedlemmer» gjennomgående endres i 
hele Del 1: Politikk og redaksjonskomiteen foreslår at 
redaksjonskomiteen skal gjøre disse endringene, slik 
som eksemplene over viser, etter landsmøtet.  

Relaterte forslag: Ett forslag (ingen relaterte forslag) 

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Redaksjonskomiteen innstiller på å vedta forslaget 
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Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: 

Einar Hagness 

Gjelder forslag: 

Revidert arbeidsplan Attac 2020-2021 

Avsnitt (overskrift og nummer): 

1.4 Miljø og økonomi  

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

Ingen tekst endres, fire nye kulepunkter legges til: 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

Mål 

• Vise hvordan det er mulig å organisere en sosial, solidarisk og miljømessig 

bærekraftig verdiskaping parallelt med markedsøkonomien. 

• Å bygge bro mellom alternative idealister og dem som kjemper for å reformere 

dagens system. 

Tiltak 

• Støtte praktiske initiativ og utvikle politikk for å fremme ikke-kommersielle sektorer 

som landbruks-, fiske- og handelssamvirker, boligkooperativer, medarbeidereide 

bedrifter m.fl.  

• Støtte nettverksbygging blant dem som organiserer levedyktige alternativer. 

Begrunnelse: 

Vi må vise til konkrete eksempler, vise hvordan veien til målet kan se ut, vise hva vi kan 

gjøre i dag. 

MERKNAD:  

Relaterte forslag: Ett forslag (ingen relaterte forslag) 

Komiteens innstilling (fylles ut av 

redaksjonskomite):  
Redaksjonskomiteen innstiller på å vedta forslaget 
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Forslagsnummer: 3 

Forslagstiller: Philipp Gleichmar, Bergen lokallag 

Gjelder forslag:  

Revidert arbeidsplan Attac 2020-2021 

Avsnitt (overskrift og nummer):  

2.3 Informasjonsarbeid, tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

Ingen tekst endres, ett kulepunkt legges til. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

Tiltak  

• Forankre en 3-ledd-strategi for informasjonsarbeid: 1. Størst mulig rekkevidde, 2. 

Lett forståelige budskaper, 3. Gjentakelse 

Begrunnelse: 

Hvorfor har nyliberale lobbyister så stor suksess? De har de økonomiske midlene for å 

skaffe seg stor rekkevidde for sine ideer (nylig kjøpe Jeff Bezos seg Washington Post, f.eks.), 

de har enkle budskaper som alle forstår (sosialister vil ta fra de dyktige og gi det til de late, 

f.eks.), og de gjentar sine budskaper om og om igjen. 

Hvorfor ikke kopiere deres strategi? 😊 

Rekkevidden får vi gjennom å bruke aviser, å ha blogg/facebookside og en youtube-channel 

(den bør vi styrke). Vi har dessverre ikke de økonomiske midler til å kjøpe vår egen avis eller 

sende reklame på TV2 daglig 😊 

Lett forståelige budskaper. Attac sine blogg- og facebookinnlegg er kjempe bra skrevet, 

men vanlig folk spør seg kanskje: Hva har handelsavtaler eller finansskatt med meg å gjøre? 

Et enkelt budskap kan være: Fordi milliardærer skjuler sine formuer i skatteparadiser, må 

DU betale mer skatt.  

Vi må få disse urettferdighetene inn i hodene til folk ved å gjenta budskapene våre om og 

om igjen; vi trenger en "holdning" i folket som gjør, at vi får et regjeringsskifte ved neste 

stortingsvalg, med høy oppslutning til de venstrepartiene. Da er sannsynligheten større at vi 

får de lovene som vi ønsker.  

MERKNAD:  

Relaterte forslag: Ett forslag (ingen relaterte forslag) 

Komiteens innstilling (fylles ut av 

redaksjonskomite):  
Redaksjonskomiteen innstiller på å vedta forslaget 

 


