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Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag*: Forslag til revidert 
plattform 

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:  

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på å ikke vedta denne endringen.  
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Forslagsnummer: 2  

Forslagstiller: Philip Maxwell Thingbø Mlonyeni og Håkon Edøy Hanssen 

Gjelder forslag*: 
Forslag til revidert plattform 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
EN RETTFERDIG OG DEMOKRATISK DIGITAL 
ØKONOMI, avsnitt nr. 1 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
Når et selskap har etablert seg i et marked og fått kontroll over store mengder data, kan 
det være nærmest umulig for nykommere å etablere seg i det samme markedet. 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Når et selskap har etablert seg i et marked og privatiserer fått kontroll over store mengder 
data, kan det være nærmest umulig for nykommere å etablere seg i det samme markedet. 
 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Når et selskap har etablert seg i et marked og privatiserer store mengder data, kan det 
være nærmest umulig for nykommere å etablere seg i det samme markedet. 
 

Begrunnelse: 
Redaksjonell endring. Vi mener at ordet privatisering er et mer presist begrep.  
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  
Styrets innstilling: 

Ikke behandlet  

 

Forslagsnummer: 3  

Forslagstiller: Philip Maxwell Thingbø Mlonyeni og Håkon Edøy Hanssen 

Gjelder forslag*: 
Forslag til revidert plattform 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
EN RETTFERDIG OG DEMOKRATISK DIGITAL 
ØKONOMI, avsnitt nr. 1 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
Monopoliseringen er en urovekkende tendens, ikke bare fordi det forsterker den 
økonomiske ulikheten og at noen få aktører kan utøve en enorm økonomisk og politisk 
makt, men også fordi private profittmaksimerende aktører sitter med kontrollen over 
kolossale mengder persondata. Deres økonomiske interesser samsvarer ikke med 
personvernrettighetene til befolkningen. 
 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Monopoliseringen er en urovekkende tendens, ikke bare fordi det forsterker den 
økonomiske ulikheten og at noen få aktører kan utøve en enorm økonomisk og politisk 
makt., men også fordi private profittmaksimerende aktører sitter med kontrollen over 
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kolossale mengder persondata. Deres økonomiske interesser samsvarer ikke med 
personvernrettighetene til befolkningen. 
 
Et annet problem med den digitale økonomien er at profittmotivet kommer i konflikt med 
beskyttelsen av grunnleggende rettigheter, som personvernet. Fordi forretningsmodellen 
bygger på å samle inn så mye data som mulig, ser vi at bedrifter bruker milliarder på 
lobbyvirksomhet for å utvanne regulering, samt bruke suspekte kontrakter for å få 
samtykke der slik regulering er på plass. I land med svakere personvernregulering ser man 
at selskapene driver med digital kolonialisering, en regelrett rovdrift på persondata uten 
hensyn til folkets og nasjonens beste. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Monopoliseringen er en urovekkende tendens, fordi det forsterker økonomisk ulikhet og 
gjør at noen få aktører kan utøve enorm økonomisk og politisk makt. 
 
Et annet problem med den digitale økonomien er at profittmotivet kommer i konflikt med 
beskyttelsen av grunnleggende rettigheter, som personvernet. Fordi forretningsmodellen 
bygger på å samle inn så mye data som mulig, ser vi at bedrifter bruker milliarder på 
lobbyvirksomhet for å utvanne regulering, samt bruke suspekte kontrakter for å få 
samtykke der slik regulering er på plass. I land med svakere personvernregulering ser man 
at selskapene driver med digital kolonialisering, en regelrett rovdrift på persondata uten 
hensyn til folkets og nasjonens beste. 
 

Begrunnelse: 
Ved å splitte opp avsnittet får vi redegjort for hvorfor de økonomiske interessene til 
profittmaksimerende aktører ikke er forenelige med personvernet til befolkningen. Spesielt 
ikke de som er medlemmer av minoriteter eller i fattige land.  
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  
Styrets innstilling: 

Ikke behandlet 

 

Forslagsnummer: 4  

Forslagstiller: Philip Maxwell Thingbø Mlonyeni og Håkon Edøy Hanssen 

Gjelder forslag*: 
Endringsforslag til styrets nye forslag 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
EN RETTFERDIG OG DEMOKRATISK DIGITAL 
ØKONOMI, avsnitt nr. 2 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 Samfunnsutviklingen skal ikke formes av de store teknologiselskapene, men 
være demokratisk og sikre en rettferdig fordeling av ressurser 
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Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Samfunnsutviklingen skal ikke formes av de store teknologiselskapene, men være 
demokratisk og sikre en rettferdig fordeling av ressurser. Videre må den være 
internasjonalt orientert og bygget på solidaritet mellom folk og nasjoner.  
 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Samfunnsutviklingen skal ikke formes av de store teknologiselskapene, men være 
demokratisk og sikre en rettferdig fordeling av ressurser. Videre må den være 
internasjonalt orientert og bygget på solidaritet mellom folk og nasjoner.  
 

Begrunnelse: 
Det er viktig å ha med den internasjonale dimensjonen innen digital økonomi, derfor 
foreslår vi å inkludere denne setningen.  
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  
Styrets innstilling: 
 Ikke behandlet 

 


