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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: 
Hvordan vi organiserer oss i kampen 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
 

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

• Studentlagene og lokallagene er forum for å tilegne seg kunnskap om Attac sine 
temaer, samt å løfte denne kunnskapen til flere på lokalt nivå.  

• Arbeidsgruppene bruker eksisterende kunnskap om Attacs temaer og utvikler 
politikk og løfter diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå.  

• Styret implementerer politikk fra arbeidsgruppene fra lokalt til internasjonalt nivå, 
samt legger langsiktige politiske og organisatoriske strategier for organisasjonen. 

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

• Studentlagene og lokallagene er forum for å tilegne seg kunnskap om Attac sine 
temaer, utvikle politikk og løfte diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå. Lagene har 
ansvar for å spre samt å løfte denne kunnskapen og politikken til flere på lokalt nivå. 

• Arbeidsgruppene bruker eksisterende kunnskap om Attacs temaer, og utvikler 
politikk og løfter diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå. 

• Styret implementerer politikk fra arbeidsgruppene fra lokalt til internasjonalt nivå, 
samt legger langsiktige politiske og organisatoriske strategier for organisasjonen. 
Styret har ansvar for en demokratisk prosess med utveksling av kunnskap og politikk 
mellom styret, lokallagene, arbeidsgrupper og sekretariatet. 

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

• Studentlagene og lokallagene er forum for å tilegne seg kunnskap om Attac sine 
temaer, utvikle politikk og løfte diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå. Lagene har 
ansvar for å spre denne kunnskapen og politikken på lokalt nivå. 

• Arbeidsgruppene bruker eksisterende kunnskap om Attacs temaer, utvikler politikk 
og løfter diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå. 

• Styret implementerer politikk fra arbeidsgruppene fra lokalt til internasjonalt nivå, 
samt legger langsiktige politiske og organisatoriske strategier for organisasjonen. 
Styret har ansvar for en demokratisk prosess med utveksling av kunnskap og politikk 
mellom styret, lokallagene, arbeidsgrupper og sekretariatet. 

Begrunnelse: 

Å presisere viktigheten av å utvikle demokratiet i organisasjonen. 
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

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

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder forslag: 
Hvordan vi påvirker 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
 

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

• Samarbeider om relevante problemstillinger med sivilsamfunn og 

interesseorganisasjoner, samt andre relevante aktører, fra lokalt til internasjonalt 

nivå.  

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

• Samarbeider om relevante problemstillinger med sivilsamfunn og 

interesseorganisasjoner, samt andre relevante aktører, fra lokalt til internasjonalt 

nivå. 

• Søker å bygge allianser med organisasjoner framfor politiske partier. 

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

• Samarbeider om relevante problemstillinger med sivilsamfunn og 

interesseorganisasjoner, samt andre relevante aktører, fra lokalt til internasjonalt 

nivå. 

• Søker å bygge allianser med organisasjoner framfor politiske partier. 

Begrunnelse: 

Jeg er usikker på dette. Men 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. Er ikke dette i 
overkant systemoverskridende? Er det ikke i motstrid til de fleste av våre mål om å «løfte 
frem løsningsorienterte alternativer». Eller? 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling (fylles ut av 
redaksjonskomite):   

 
 

 


