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

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): 1 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag: 
1.4 Miljø og økonomi 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 
 

Del 2: Organisasjonen 

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

● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 
Globaliseringskonferansen 2021. 

● Delta i nettverksbygging for å utvikle kunnskap og politikk som legger til rette for 
etablering av levedyktige ikke-kommersielle institusjoner med sosiale og globale 
bærekraftsmål. 

 

Del 2: Organisasjonen 

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

 
● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 
● Delta i nettverksbygging for å utvikle kunnskap og politikk som legger til rette for 

etablering av levedyktige ikke-kommersielle institusjoner med sosiale og globale 
bærekraftsmål. 

 

Del 2: Organisasjonen 

 
Begrunnelse: 

Forslaget skal understreke betydningen av umiddelbar handling med konkret aktivisme og 
kunnskapsbygging for løsningsorienterte alternativer som kan peke framover. 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Avvises til fordel for RED 1 
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): RED 1 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen  

Gjelder forslag: 
1.4 Miljø og økonomi 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 
 

Del 2: Organisasjonen 
 

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

● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 
Globaliseringskonferansen 2021. 

● Delta i nettverksbygging for å utvikle kunnskap og politikk som legger til rette for 
etablering av levedyktige ikke-kommersielle organisasjonsformer med andre 
formål enn ensidig profittmaksimering.   

 

Del 2: Organisasjonen 

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

 
● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 
● Delta i nettverksbygging for å utvikle kunnskap og politikk som legger til rette for 

etablering av levedyktige ikke-kommersielle institusjoner med sosiale og globale 
bærekraftsmål. 

 

Del 2: Organisasjonen 

 
Begrunnelse: 

Presisering av meningsinnhold 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Vedtas 
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): 2 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag: 
1.4 Miljø og økonomi 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 
 

Del 2: Organisasjonen 

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

● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 
Globaliseringskonferansen 2021. 

● Bidra til de aktuelle debattene om «grønn vekst» også fører til overforbruk og truet 
artsmangfold, eller om «ikke-vekst» er så systemoverskridende at det ikke lar seg 
gjennomføre. 

 

Del 2: Organisasjonen 

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

● Bidra til de aktuelle debattene om «grønn vekst» også fører til overforbruk og truet 
artsmangfold, eller om «ikke-vekst» er så systemoverskridende at det ikke lar seg 
gjennomføre. 

Begrunnelse: 

Forslaget skal signalisere at vi vil delta i den offentlige miljødebatten der den står i dag, og 
sikkert vil stå under valgkampen. Vi signaliserer imidlertid at vi ikke har et ferdig svar på 
spørsmålet, og at det muligens ikke finnes... 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Avvises til fordel for RED 2 
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): RED 2 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

Gjelder forslag: 
1.4 Miljø og økonomi 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 
 

Del 2: Organisasjonen 

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

● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 
Globaliseringskonferansen 2021. 

● Delta i debatten om hvorvidt økonomisk vekst kan kombineres med overgangen til 
et økologisk bærekraftig samfunn. 

 

Del 2: Organisasjonen 

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

● Bidra til de aktuelle debattene om «grønn vekst» også fører til overforbruk og truet 
artsmangfold, eller om «ikke-vekst» er så systemoverskridende at det ikke lar seg 
gjennomføre. 

Begrunnelse: 

Tydeliggjøring av intensjonen, og legger mindre føringer i hva vi skal si i debatten om 
økonomisk vekst og bærekraft.  

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Vedtas 
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): 3 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag: 
1.4 Miljø og økonomi 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
● Lage en oppfølgingsrapport av ‘Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system’ som 

fokuserer på tiltak og alternative løsninger som er en del av fremtidens 
økonomiske system.  
 

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

● Lage en oppfølgingsrapport av ‘Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system’ som 
fokuserer på tiltak og alternative løsninger som er en del av fremtidens 
økonomiske system. løsningsorienterte, gjennomførbare alternativer. 
 

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

● Lage en oppfølgingsrapport av ‘Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system’ som 
fokuserer på tiltak og løsningsorienterte, gjennomførbare alternativer. 
 

Begrunnelse: 

Forslaget skal signalisere at vi har dårlig tid og må fokusere på gjennomførbare løsninger. 
Dette er i tråd med ordlyden i de fleste punktene i strategiplanen og i arbeidsplanen som 
peker på mulighetene. 

 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Avvises 
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): 4 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag: 
1.4 Miljø og økonomi 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Tiltak 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
● I samarbeid med «økonomi-alliansen» holde arrangement under 

Globaliseringskonferansen 2021. 

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

● I samarbeid med «økonomi-alliansen» relevante organisasjoner holde 
arrangement under Globaliseringskonferansen 2021. 

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

● I samarbeid med relevante organisasjoner holde arrangement under 
Globaliseringskonferansen 2021. 

Begrunnelse: 

Forslaget er en konsekvens av mitt forslag (til strategiplanen) om å bygge allianser med 
organisasjoner framfor politiske partier. Jeg mener vi må diskutere hvor klokt det er å 
delta i en allianse som «økonomialliansen» der bare to partier er representert, SU og RU. 
Jeg avviser ikke at vi skal fortsette med arbeidet vi har nedlagt, eller bryte de gode 
relasjonene, men vi må tenke gjennom hva som er best å gjøre på 
Globaliseringskonferansen der temaet er solidaritet. I dag. 

 

MERKNAD: Redaksjonskomiteen foreslår å behandle forslag 5 
før forslag 4. Dersom forslag 5 vedtas faller forslag 4 

bort. 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Avvises til fordel for forslag 5 
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

Forslagsnummer (settes inn i av redaksjonskomite, men nummerer gjerne hvis du 
har flere forslag): 5 

Forslagstiller: Caroline Herlofson 

Gjelder forslag: Arbeidsplan Avsnitt (overskrift og nummer):  
I perioden 2021-2022 er dette Attac Norges 
overordnede tiltak. Attac Norge skal: 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
I perioden 2021-2022 er dette Attac Norges overordnede tiltak. Attac Norge skal: 
       [...] 

● Lage en serie korte podcaster om Attacs arbeidsområder. 
 

 

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

● Holde arrangementer på Globaliseringskonferansen 2021 med tematikk knyttet til 
alle våre fire arbeidsområder, sammen med våre samarbeidsorganisasjoner og 
partnere.  

 
1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk 

● Holde et arrangement i samarbeid med Handelskampanjen på 
Globaliseringskonferansen 2021. 

 
1.3 Digital økonomi 

● Ha et arrangement om datahandelsavtalen høsten 2021 (f.eks under 
Globaliseringskonferansen). 

 
1.4 Miljø og økonomi 

● I samarbeid med “økonomi-alliansen” holde arrangement under 
Globaliseringskonferansen 2021.  

 
 

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

● Lage en serie korte podcaster om Attacs arbeidsområder. 
● Holde arrangementer på Globaliseringskonferansen 2021 med tematikk knyttet til 

våre fire arbeidsområder, sammen med våre samarbeidsorganisasjoner og 
partnere.  
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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021  

 

Begrunnelse: 
Legge til rette for at også tematikken finansrettferdighet er representert på 
Globaliseringskonferansen 2021, med det foregående forslaget var dette ikke tilfellet. 
Samle punkter om Globaliseringskonferansen 2021 under overordnede tiltak for året for å 
vise at dette tiltaket skal gjelde for alle Attacs hovedprioriteringer. Ved å redusere 
Glob.konf til ett punkt blir dokumentet ryddigere og mer kortfattet. 
 
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):  Vedtas 

 
 

 

 


