
Endringsforslag Politisk plattform  Side 1 av 3 
 

Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

Forslagsnummer 5  

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag:  
Endringsforslag 1 til Politisk plattform 

Avsnitt (overskrift og nummer): 
INTRODUKSJON 
 

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

 

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

Dagens globale økonomiske system bidrar til å øke de økonomiske og sosiale forskjellene 

innad og mellom land. Økt ulikhet, utrygge arbeidsplasser og kutt i velferdsordninger 

svekker folks muligheter til å bestemme over eget liv og fremtid. 

Store deler av næringslivet er i dag drevet etter mål om økende kapitalavkastning. Dette 

vekstimperativet fører til overforbruk av naturressurser, utarmende arealbruk, en farlig 

nitrogensyklus, synkende artsmangfold og økende utslipp av klimagasser. 

Finansindustrien og storselskapene øker sin profitt på bekostning av miljøet, 

arbeidstakerrettigheter og menneskerettighetene. Samtidig ser vi at stadig mer makt flyttes 

fra demokratisk valgte representanter til de store multinasjonale selskapene og bankene. 

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. 

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. 

Vi må styre ressurser til økonomiske sektorer som i dag ikke er forretningsmessig 

lønnsomme. Attac arbeider for andre vekstmål og for å ta i bruk demokratiske verktøy som 

kan styre økonomiske prioriteringer innenfor sosiale og globale tålegrenser. 

I samarbeid med den internasjonale Attac-bevegelsen og andre samarbeidspartnere i inn- og 

utland, skal Attac Norge bidra til å styrke debatten, utvikle og spre informasjon om våre 

saker og samarbeide om aksjoner og kampanjer, både nasjonalt og internasjonalt.  
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
INTRODUKSJON  

Dagens globale økonomiske system bidrar til å øke de økonomiske og sosiale forskjellene 

innad og mellom land. Økt ulikhet, utrygge arbeidsplasser og kutt i velferdsordninger 

svekker folks muligheter til å bestemme over eget liv og fremtid. 

Store deler av næringslivet er i dag drevet etter mål om økende kapitalavkastning. Dette 

vekstimperativet fører til overforbruk av naturressurser, utarmende arealbruk, en farlig 

nitrogensyklus, synkende artsmangfold og økende utslipp av klimagasser. 

Finansindustrien og storselskapene øker sin profitt på bekostning av miljøet, 

arbeidstakerrettigheter og menneskerettighetene. Samtidig ser vi at stadig mer makt flyttes 

fra demokratisk valgte representanter til de store multinasjonale selskapene og bankene. 

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. 

Vi må styre ressurser til økonomiske sektorer som i dag ikke er forretningsmessig 

lønnsomme. Attac arbeider for andre vekstmål og for å ta i bruk demokratiske verktøy som 

kan styre økonomiske prioriteringer innenfor sosiale og globale tålegrenser. 

I samarbeid med den internasjonale Attac-bevegelsen og andre samarbeidspartnere i inn- og 

utland, skal Attac Norge bidra til å styrke debatten, utvikle og spre informasjon om våre 

saker og samarbeide om aksjoner og kampanjer, både nasjonalt og internasjonalt.  

Begrunnelse: 
I det opprinnelige endringsforslaget (Forslag 1) var teksten om viktigheten av å trekke fram 

«økonomiske modeller som kan utvikles uten forbruksvekst» plassert øverst. Dette endret 

introduksjonens hovedintensjon. I det her vedlagte endringsforslag til endringsforslaget er 

dette poenget plassert som et eget punkt i nest øverste avsnitt. Teksten om konsekvensene 

av en økonomi drevet etter mål om økende kapitalavkastning var dessuten lite presis, i det 

her vedlagte forslaget er trusselen mot natur og klima tydeliggjort. Som tiltak for å endre 

denne utviklingen er det her satt inn et eget avsnitt som samsvarer med fjorårets vedtak om 

at Attac skal arbeide for å fremme «smultringmodellen» som bygger på demokratisk 

påvirkning av økonomien. 

MERKNAD: Dette er et endringsforslag til Forslag 1. Forslagsstiller 
ønsker å endre sitt opprinnelige forslag sendt inn til 

Landsmøtet i 2020, som ble overført til årets 
landsmøte. I samtaler med kontrollkomiteen er det 

enighet om at det ikke er tydelig om hvordan 
landsmøtet skal behandle endringer på endringsforslag 

på politisk plattform. Det foreslås derfor at 
Landsmøtet selv tar stilling til om det ønsker å 

behandle dette forslaget før debatten åpnes på 
landsmøtet gjennom en votering. Ved simpelt flertall 

behandles forslaget på lik linje med de andre 
forslagene. 

Relaterte forslag: Står opp mot Forslag 1  
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Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Ikke behandlet 

 
 


