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INNLEDNING
Det var mange som hadde håpet at 2021 ville være et år hvor vi kunne komme tilbake til mer vanlige liv,
både på privaten, i jobb og i aktivismen. Dessverre startet året med de strengeste tiltakene vi hadde sett så
langt. Til tross for nok et år med mye digitale møter og aktiviteter, har vi holdt et godt tempo i organisasjonen. Attac Norge har vært tilstedeværende og premissleverandør i mange viktige debatter.
Vi har samarbeidet godt internt i organisasjonen og utad med en rekke samarbeidspartnere. Da vi så en
glipe av gjenåpning i sommer og høst grep vi sjansen til å ha flere arrangementer og møtepunkter. Dette
førte til et nytt lokallag i Trondheim, og langt tydeligere samhold på tvers av organer i organisasjonen.
I 2021 vedtok vi en helt ny strategi, og har lagt rammer for ny politikk på en rekke områder. Attac Norge
viser igjen og igjen at vi er en organisasjon som beveger seg med tiden og har mange kort i ermet for å sikre
at en annen verden blir mulig.
Attac Norge er nå blitt 20 år, og er fortsatt en viktig og kritisk stemme mot den urettferdige maktkonsentrasjonen vi ser i verden. I anledning bursdagen vår fikk vi en rekke bursdagshilsner fra gamle og nye bekjente.
Det er fint å se at vi settes pris på av så mange rundt om i samfunnet, og at vi er mange som kjemper for
samme mål.
Med en ny hverdag utenfor firkantede ruter gleder vi oss til å kjempe for en demokratisk forankret økonomi
til det beste for folk og miljøet også i 2022!
- Styret
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VIKTIGE GJENNOMSLAG I 2021
Vi i Attac Norge har hatt en rekke viktige gjennomslag i perioden som nå ligger bak oss. Vi ønsker å trekke
frem to viktige prosesser vi har jobbet mye med, og har fått gode resultater på: den nye regjeringsplattformen og handelsavtalen mellom EFTA og Storbritannia.

Hurdalsplattformen
Arbeidet med en ny regjeringsplattform har vært svært omfattende. Dette er et arbeid som har pågått over
flere år ved å kontinuerlig jobbe opp mot de relevante partiene. I 2020 jobbet vi også i utstrakt grad med å
komme med innspill til partienes egne partiprogram for den kommende Stortingsperioden, slik at de enkelt ville viderebringe politikken inn i en eventuell regjeringsplattform. I 2021 jobbet vi opp mot den nye
regjeringsplattformen både i forkant av valget, ved å avholde debatter, ha møter og delta i den offentlige
debatten, samt opp direkte mot partene i regjeringsforhandlingene etter valget.
Til regjeringsforhandlingene tok vi initiativ til et felleskrav med 10 andre miljø- og solidaritetsorganisasjoner for å kreve at handelspolitikken til den nye regjeringen må gi langt mer handlingsrom for miljøtiltak
enn hva var tilfellet under den tidligere regjeringen. Dette innspillet ble sendt til samtlige av de rødgrønne
partiene.
Arbeidet vårt har lønnet seg, for i regjeringsplattformen har vi fått flere gjennomslag.
På handelspolitikk ser vi disse punktene som positive:
•

Arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler sikrer grunnleggende standarder, klima- og
miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter, basert på den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs kjernekonvensjoner, som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO.

•

Arbeide for at handels- og investeringsavtaler ivaretar det nasjonale og lokale folkestyret, og råderetten over
naturressursene.

Flere punkter legger opp til at data og digital infrastruktur i fremtiden ikke alene er kontrollert av noen få
store selskaper, men også at vi tar mer offentlig styring av digitaliseringen.
Et utvalg «for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet og sørge for at norske data gir
verdiskaping i Norge» kan bli et godt utgangspunkt for å nye gode tiltak.
Å utrede en statlig skyløsning er vi også positive til, dette er noe vi har fremmet sammen med fagforeninger
som NTL, Fagforbundet og El- og IT-forbundet. Punktet kunne vært enda tydeligere, Tyskland har allerede
kommet langt med en tilsvarende løsning som Norge kan lære av.
Siden oppstart har Attac Norge jobbet for å bekjempe skatteparadis. Innføringen av eierskapsregister har
vært et av de viktigste tiltakene vi har jobbet for. Disse punktene i Hurdalsplattformen er i tråd med det
politiske arbeidet Attac har gjort i årevis:
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•

Innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskap og juridiske enheter i Norge,
som inkluderer børsnoterte selskap.

•

Bekjempe skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet, samt motvirke skatteomgåelse, blant annet
gjennom å styrke Skatteetaten, Økokrim og Arbeidstilsynet og lage en plan for utfasing av skatteamnestiordningen for å stimulere til raskere hjemflagging av store formuer.

•

Utrede en egen omsetningsavgift på digital virksomhet og omvendt kredittfradrag for å bekjempe
overskuddsflytting i multinasjonale selskap.

•

Skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser og utrede om offentlige
innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser.

Storbritannia-avtalen
4. juni presenterte statsministeren og næringsministeren den nye frihandelsavtalen med Storbritannia.
De omtalte den som «den mest omfattende frihandelsavtalen siden EØS». De ba Stortinget behandle avtalen 17. juni. Stortinget har aldri blitt gitt innsyn i forhandlingsdokumentene. De har heller ikke hatt
mulighet til å påvirke mandatet. Sivilsamfunn var heller ikke gitt innsyn. Men vi i Attac Norge hadde
tidligere analysert utkastene til avtalen mellom EU og Storbritannia, og visste dermed hva vi måtte se etter.
Vi gjenkjente raskt bestemmelser fra TISA-forhandlingene. Både frys- og skrallemekanismene og negative
lister var på plass. Det fikk alle alarmer til å gå. Videre er avtalen vidtgående på digital handel og det de
kaller “regulatoriske samarbeid”. Slike bestemmelser krever liberalisering og harmonisering av standarder,
noe som svekker det politiske handlingsrommet. Vi var raskt i kontakt med Rødt, SV, AP og SP om avtalen.
Vi deltok i åpen høring på Stortinget om avtalen, hvor våre kritiske bemerkninger i høringen resulterte i at
næringskomiteen sendte flere spørsmål til næringsministeren. Våre bekymringer nådde også Fagforbundet,
Nei til EU og For Velferdsstaten. Vi krevde en konsekvensutredning før avtalen kunne inngås. Det var ikke
nok tid til å forstå hvor omfattende liberaliseringspolitikken på tjenester ville gå, og vi ønsket å få oversikt
over dette. Det var Rødt, SV og MDG enige i. Rødt og SV fremmet forslag til Stortingets debatt om konsekvensutredning av store deler av avtalen.
Ved nærmere analyser så vi også at Norge hadde underlagt såkalte «nye tjenester» under frys- og skrallemekanismene (altså, de ville kun regulere alle nye tjenester etter 1991 i retning mer liberalisering). Dette i
motsetning til sine avtalepartnere, som hadde unnlatt å ha med denne bestemmelsen. «Nye tjenester» ville
omfatte en rekke private digitale tjenester som vi i dag bruker i skole, helse, militære, osv. Å ikke kunne
regulere tjenestene vi leier av teknologigigantene rammer demokratiet.
Senterpartiet og Arbeiderpartiet sendte inn hvert sitt forslag om å inkludere nye tjenester i avtalen til debatten i Stortinget etter samtaler med oss. Det resulterte i et lite, men viktig gjennomslag, at næringsministeren
ba regjeringsmedlemmene stemme for AP sitt forslag. Det ble enstemmig vedtatt. Lenge har det vært sånn
at Stortinget kun kan si «ja» eller «nei» til en frihandelsavtale når de får den oversendt. Hendelsene i
behandlingen av Storbritannia-avtalen viser dog at mulighetsrommet vårt kan være enda større. Dette er et
kjempeviktig, lite gjennomslag for å sikre en mer demokratisk handelspolitikk!
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HANDELSPOLITIKK
Handel og miljø-kampanje
23. august lanserte vi kampanjen «Planet eller profitt» som hadde sitt feste i rapporten «På kollisjonskurs
med planeten». I denne kampanjen redegjorde vi for en rekke bestemmelser som finnes i dagens frihandelsavtaler, som låser handlingsrommet på miljø. Kampanjen ble lansert nettopp i oppløpet mot Stortingog fylkestingsvalget for å sette handelspolitikk på agendaen også for politikerne.
Den 2. september ble det arrangert en politikerdebatt på Dattera til hagen i Oslo, som også ble streamet.
Det var også et arrangement under Globaliseringskonferansen i november som tok for seg handelspolitikk
og miljø.
Da kampanjen ble lansert hadde vi skoleringer blant annet for Spire, Changemaker og Greenpeace.
Samt at vi møtte med Framtiden i våre hender og WWF for å snakke om innholdet av rapporten. Rapporten
ble også sendt til en rekke politikere i energi- og miljøkomiteen, utenrikskomiteen og næringskomiteen på
Stortinget. Ungdomspartiene ble også tilsendt rapporten.
Kampanjens krav ble også brukt for å utforme det nevnte felleskravet til regjeringsforhandlingene med
Latin Amerika-gruppene, Changemaker, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, WWF, Utviklingsfondet, Handelskampanjen, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire og Greenpeace.
Flere kronikker og innlegg ble skrevet i media i forbindelse med kampanjen, blant annet i Dagbladet,
Klassekampen og Bistandsaktuelt.

WTOs ministermøte og TRIPS-unntak
Ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) var planlagt for sommeren 2020, men ble utsatt grunnet pandemien til november 2021. Dette var det 12. ministermøtet i WTO. Attac Norge har vært tilstede
under flere ministermøter, og var denne gangen valgt inn til å representere sivilsamfunnet i den norske
offisielle delegasjonen. Sammen med Handelskampanjens koordineringsutvalg og det internasjonale nettverket Our World Is Not for Sale, forberedte vi oss godt i flere måneder. Vi hadde blant annet møter med
både SV og Rødt på Stortinget i forkant av det planlagte møtet.
Like før ministermøtet skulle gå av stabelen ble omikron-varianten påvist. Dette utløste et stort koordineringsarbeid med vårt internasjonale nettverk, hvor vi la press på myndigheter i europeiske land til å utsette
møtet. Vi i Attac var i tett dialog med Stortingspolitikere samt journalister om dette, og fikk oppslag i VG,
Klassekampen og Bistandsaktuelt om våre krav for utsettelse. Utsettelsen av møtet utløste også et intensivert arbeid for oss på unntaket fra immaterielle rettigheter på vaksiner, medisinsk utstyr og legemidler i
TRIPS-avtalen i WTO. Sammen med Handelskampanjen jobbet vi opp mot regjeringen for å sikre støtte til
det foreslåtte TRIPS-unntaket i WTO. Unntaket ble lagt frem av Sør-Afrika og India allerede i oktober 2020,
og Solberg-regjeringen ønsket ikke å støtte unntaket. Da den nye regjeringen la fram et snevrere forslag til
unntak enn hva som allerede var støttet av over 100 land i WTO, kritiserte vi regjeringen i Klassekampen.
Det resulterte i tilsvar fra både utenriksministeren og utviklingsministeren i samme avis. Vi har sammen
med organisasjoner som Spire, Changemaker, Karibu, Handelskampanjen, Leger uten Grenser, Norsk
Folkehjelp, med flere, arrangert to aksjoner for vaksinerettferdighet. Et utenfor Utenriksdepartementet og
et utenfor Stortinget.
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Politisk påvirkning og media
Gjennom innledninger og skoleringer, møter og panelsamtaler, deltakelse i den offentlige debatten og Stortingshøringer, samt telefonsamtaler og e-postkorrespondanse, påvirker vi aktører i de politiske partiene
i Norge. Vi holdt blant annet en skolering for Grønn Ungdom, Changemaker og Senterungdommen
(ved separate anledninger) om «frihandel på 1-2-3».
I mars 2021 slapp Investigate Europe en stor kampanje i flere mediehus i Europa om investor-stat-tvisteløsningsmekanisme (ISDS) som brukes mot miljøregulering. I den anledning var vi ute i både Bistandsaktuelt og Klassekampen og kommenterte saken. Noe som gjorde at ISDS igjen ble løftet høyere opp
på agendaen for flere.
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DIGITAL ØKONOMI
Utvikling mot mer regulering internasjonalt
«Alle» vil regulere den datadrevne økonomien. Det er initiativ i EU, WTO, EFTA, G20, med flere. Gjennom
vårt internasjonale nettverk OWINFS og indiske IT for Change har vi fulgt en rekke av disse prosessene tett.
I tillegg har vi hatt langt tettere dialog med Nei til EU i 2021 om blant annet «fri flyt av data»-forordningen
som ligger på bordet i EFTA-samarbeidet. Philip Mlonyeni følger også opp et initiativ fra Nei til EU om digitaliseringspolitikk på vegne av Attac.
I april møtte vi daværende statssekretær i UD, Jens Frølich Holte, med rådgivere og forhandlere, for å komme med innspill til de pågående forhandlingene om datahandel i WTO. Vi har også kontinuerlig hatt dialog
med partisekretariater og stortingsgrupper om hva som skjer internasjonalt på datahandel, og hva som må
gjøres for å sikre demokratiske prosesser og utvikling.

Politikkutvikling
Da Anette Trettebergstuen i oktober gikk ut og sa hun ville lage en samlet nordisk front mot BigTech, tok
vi pennen fatt og begynte å konkretisere hva dette vil bety i reelle politiske tiltak. Vi hadde møte med rådgiverne til Anette Trettebergstuen med våre innspill, samt med Tobias Drevland Lund i Rødt. Vi sendte også
innspillet til SV, og vil senere møte også med de. Dette arbeidet ble konkretisert i arbeidsgruppa og med
kampanjeseminaret februar 2022.
Vi hadde et arrangement under Globaliseringskonferansen sammen med NTL om demokratisk makt i
digitaliseringen. Vi hadde også planlagt et arrangement med lignende tematikk under Arendalsuka, men
grunnet sykdom hos sentrale aktører og over lengre tid usikkerhet om hvorvidt Arendalsuka ville kunne
avvikles, måtte vi avlyse arrangementet. Vi tar sikte på å få gjennomført noe lignende under Arendalsuka
2022.
I forbindelse med regjeringsforhandlingene sendte vi, med støtte fra Nei til EU, innspill om hvilke krav som
må være ivaretatt i en ny regjeringsplattform når det kommer til demokratisk digitalisering. I forbindelse
med Stortingsmeldingen «Data som ressurs» kom vi med innspill til innhold, samt jobbet med noen av
Stortingspolitikerne på hva som manglet i meldingen, og hva som måtte tas ut.

Mediearbeid og skolering
De negative konsekvensene av dagens digitalisering ved noen få storselskapers makt kommer stadig høyere
opp på dagsordenen, både politisk og i hverdagslig debatt. Attac har derfor i år ved flere anledninger vært
ute i media for å debatten til et større perspektiv over hvordan vi skal sikre en demokratisk digitalisering.
Mediearbeidet på denne tematikken har absolutt vært et av hovedsatsingsområdene våre i år. Det for å
skape bredt sakseierskap til temaet. Vi har skrevet om demokratisk digitalisering i Aftenposten, Dagsavisen,
Klassekampen, Nationen, Dagens Næringsliv, med flere, og i noen av de nevnte opptil flere ganger.
Sosialistisk Ungdom inviterer årlig til et feministisk seminar, hvor kvinner presenterer for kvinner temaer
kvinner ofte er underrepresentert i. Hege Skarrud hold en skolering om digitalisering under deres samling
i 2021. Vi deltok også i Transit Magasin og Naturpress sin podkast «Grønn og global» hvor vi snakket om
teknologigiganter og samfunnsutvikling.
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MILJØ OG ØKONOMI
Grønn pengepolitikk
Våren 2021 hadde Attac en praktikant fra masterstudiet for samfunnsvitenskap på UiO arbeidende hos
oss i seks uker. Tuva Kavli arbeidet med et prosjekt om grønn pengepolitikk og moderne pengeteori.
I oppfølgingen av dette arbeidet lanserte Attac et politisk notat på høsten, «Sentralbankstyring i krisetid»,
med forslag til hvordan Norges Bank sitt virkemiddelapparat kan utvides for å bidra til styring av finansielle
ressurser på en måte som kan en dekarbonisert og mer økologisk bærekraftig økonomi. Notatet tar blant
annet til orde for Norges Bank bør få et ansvar for å bidra til en økologisk bærekraftig økonomi som del av
mandatet sitt, og at sentralbankloven bør endres slik at Norges Bank i større grad kan drive direkte finansiering av offentlige investeringer.
Notatets krav om bærekraftsmandat for Norges Bank ble debattert under Kåkånomics, hvor vi med Rethinking Economics hadde et arrangement. Videre har vi skrevet i Klassekampen om behovet for et bærekraftsmandat for sentralbanken. Dette er noe vi ser at flere miljøorganisasjoner og partier stiller seg nokså positivt
til, og vil derfor arbeide videre i koalisjon med andre for å få gjennomslag for kravet.

Internasjonale finansinstitusjoner
Sammen med SLUG arrangerte Attac et møte på Globaliseringskonferansen om gjeldskrisen i det globale
sør, som utgangspunkt for en bredere debatt om rollen til de internasjonale finansinstitusjonene (spesielt
IMF). Møtet begynte med innledninger fra fremtredende aktivister og forskere basert i det globale sør,
før det gikk over i gruppediskusjoner sammen med inviterte politikere. Problematikken knyttet til statsgjeldskriser og tilbakevendende kuttpolitikk ble også tatt opp i en debattartikkel publisert i Morgenbladet
i juni.
Leder, Hege Skarrud, var også innom NRKs radioprogram «Dagens» i januar for å kommentere
World Economic Forum sitt toppmøte i Davos. Hun skrev også en sak i Transit Magasin.

Podkast med Manifest tankesmie
Manifest tankesmie har hatt et økt fokus på podkastproduksjon den siste tiden, og på høsten tok de kontakt
med oss i Attac for å høre om det var aktuelt å starte en podkast. Vi startet dermed en podkast om miljø
og økonomi, med en humoristisk og kunnskapsrik framtoning. Podkasten er et ukentlig prosjekt og heter
«Hvilken dag er din dommedag?».
Det er leder i Attac Norge, Hege Skarrud, og samfunnsøkonom i Manifest tankesmie, Jonas Algers, som
driver podkasten. De tar opp problemer som er i kjernen av Attac sitt politiske arbeid, samt utfordrer på
politiske løsninger.
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PÅ KOLLISJONSKURS
MED PLANETEN
HVORFOR DAGENS HANDELSOG INVESTERINGSAVTALER ER
UFORENLIGE MED MILJØ OG
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
- OG HVA VI KAN GJØRE MED DET

En rapport fra Attac Norge
skrevet av Camilla Hansen
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ARRANGEMENTER
Globaliseringskonferansen
Konferansen foregår vanligvis i partallsår, men siden konferansen i 2020 måtte foregå i en nedskalert,
hovedsakelig digital form ble det arrangert en full konferanse i år. Attac bidro til å arrangere fire ulike temamøter i samarbeid med andre organisasjoner, om digital økonomi, handel, gjeldsrettferdighet og boligpolitikk.
I tillegg arrangerte vi et informasjonsmøte om det europeiske Attac-nettverkets planlagte sommeruniversitet i 2022, i samarbeid med NSF.

Kåkånomics
I samarbeid med Rethinking Economics bidro vi til økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger med et
debattmøte om sterkere koordinering av penge- og finanspolitikken for å finansiere en rettferdig grønn
omstilling. Hege Skarrud fungerte som ordstyrer. På møtet brakte vi opp noen av forslagene fra det politiske
notatet om sentralbankstyring. Attac tok også del i et annet møte på samme festivalen, som handlet om
venstresidens forhold til økonomisk teori.

Arendalsuka og aktivistsamling
I helgen før Arendalsuka i august arrangerte vi en samling for aktivister, i samarbeid med lokallaget i
Aust-Agder. Programmet på samlingen besto av skoleringer innen Attacs sentrale temaområder og diskusjoner om hvordan vi kan skape mer lokallagsaktivitet, i tillegg til en sosial samling på kvelden.
Attac deltok også på selve Arendalsuka med en stand hvor vi delte ut brosjyrer og informerte om Attacs
politikk. Standen ble bemannet av styre og sekretariat i samarbeid med lokallaget i Aust-Agder og tilreisende aktivister.

Skoleringer
Gjennom året har vi holdt en rekke skoleringer for ungdomspartier -og organisasjoner. Spesielt har fokuset
ligget på handelspolitiske spørsmål samt digitalisering. Det er tydelig at det er disse tematiske områdene
Attac nå har sakseierskap til for denne målgruppen.

Samarbeidsarrangement
I mars samarbeidet vi med Sabima og Spire om et webinar om natur og klima. Der så vi på hvilke klimatiltak som undergraver natur, handelspolitikkens rolle i å undergrave natur og klima, og andre økonomiske
prosesser. Det var Åsmund Aukrust (AP) og Lars Haltbrekken (SV) som stilte i debatten.
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Aktivistsamling i Arendal

Debatt om økonomisk teori på Kåkånomics

Stand med Attac Studentlag Oslo
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Politisk verksted om å temme teknologigigantene på Globaliseringskonferansen

Handelsdebatt på Globaliseringskonferansen

Stand på Arendalsuka
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NASJONALT OG
INTERNASJONALT SAMARBEID
Attac Norge er med i flere norske nettverks- og samarbeidsorganisasjoner. Vi er også tilsluttet en rekke
internasjonale initiativ. Vårt samarbeid med det norske og internasjonale sivilsamfunnet og fagbevegelsen
er avgjørende for å oppnå resultater, tilegne oss kunnskap om internasjonale og nasjonale prosesser, samt
nå bredt ut med vår politikk.

Nasjonalt samarbeid: Attac i Norge
Samarbeid med fagbevegelsen og bondeorganisasjonene
I likhet med tidligere år har samarbeidet med den norske fagbevegelsen vært viktig for vår organisasjon og
vårt arbeid. Gjennom 20210 har vi fortsatt vårt tette samarbeid med fagbevegelsen. I forbindelse med vår
kampanje mot datahandelsavtalen i WTO, så har vi knyttet sterkere bånd med en rekke organisasjoner som
har stilt seg bak oppropet. Spesielt viktig er vårt samarbeid med NTL og Fagforbundet her om statssky og
internasjonale handelsavtaler. Vi møtes ved behov og koordinerer arbeidet mellom oss. Videre samarbeider
vi med Handel og Kontor gjennom Handelskampanjen.
Arbeidet om Brexit og Mercosur har også gjort at vi har samarbeidet tett med Norges Bonde- og Småbrukarlag. Samt med Bondelaget. Om Brexit har vi også vært i kontakt med Fagforbundet.
Norges Sosiale Forum
Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år, og koordinerer i tillegg flere
internasjonale samarbeid. I 2021 ble det arrangert en større Globaliseringskonferanse i november. Her
bidro vi til fem bolker i arrangementet som Attac Norge, og var med som støttespiller inn i plenumsmøtet
om pandemihåndtering via Handelskampanjen.
Tax Justice Network Norge
Attac var med på å ta initiativ til Tax Justice Network Norge. Nettverket samler både akademikere, aktivister og organisasjoner som er opptatt av skatterettferdighet, hovedsakelig skatteparadis. Nettverket er en
ressurs for Attacs eget arbeid med skatteparadis. I 2021 har vi fortsatt det gode samarbeidet med Tax Justice.
Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Forum for Utvikling og Miljø er et samarbeidsorgan for alle organisasjonene som jobber med miljø og
utviklingsspørsmål i Norge. Organisasjonen fungerer som et kontaktpunkt mellom myndighetene og norsk
sivilsamfunn. I 2021 har vi vært mindre involvert i ForUM sine prosesser, men vi har vært med og sette premissene for organisasjonens standpunkt på vaksinefordeling og pandemihåndtering. Organisasjonsekretær
har sittet som vararepresentant i ForUMs styret i perioden 2021-2022.
KAN – Koalisjonen for ansvarlig næringsliv
Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som krever en menneskerettighetslov for næringslivet som ble dannet i 2019.
KAN jobber for en menneskerettighetslov for næringslivet som forplikter norske bedrifter til å følge FNs
veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettighetene (UNGP) gjennom blant annet å gjennomføre
aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø. Koalisjonen drives til daglig av en
styringsgruppe med representanter fra noen av de større deltagerorganisasjonene. Attac har i 2021 nedprioritert dette arbeidet, da vi ser at det er vanskelig for oss å komme med innspill når det er noen få store
organisasjoner som har tatt eierskap over saken.
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RORG-samarbeidet
RORG er en samarbeidsorganisasjon for alle organisasjoner som mottar informasjonsstøtte fra NORAD til
å drive informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål. RORG mistet sin støtte fra Norad i 2021, og arbeidet er
derfor kraftig nedskalert.
Handelskampanjen
Handelskampanjen er en samarbeidsorganisasjon for rettferdig handelspolitikk. Hege Skarrud er nåværende nestleder i Handelskampanjen, og er ansvarlig for å følge de pågående forhandlingene på elektronisk
handel i WTO. Handelskampanjen er en viktig arena for kunnskapsinnhenting og utvikling av ny handelspolitikk, og faglige samarbeid. I løpet av året har vi samarbeidet tett om å utarbeide en egen handelspolitisk redegjørelse, politiske utspill og arrangementer.
SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
SLUG (tidligere Slett U-landsgjelda) jobber for gjeldsslette til utviklingsland, og har det siste året jobbet
med gjeldsslette i lys av koronapandemien. Attac har vært med i denne debatten, og vi har til tider jobbet
tett med SLUG.
PWYP – Publish What You Pay
PWYP jobber for land-for-land-rapportering i utvinningsindustrien. Attac støtter arbeidet, men har i 2021
ikke jobbet så tett med organisasjonen.
Alliansen Ny Landbrukspolitikk (ANL) og Ta havet tilbake og jorda i bruk
ANL jobber med alternativer i landbrukspolitikken. Ta havet tilbake og jorda i bruk er en allianse av organisasjoner som jobber med å knytte problemstillinger i jordbruket og kystfisket sammen, og søker å finne
helhetlige løsninger. Attac er støttemedlem i begge alliansene, men alliansene har i 2021 ligget nokså nede.
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Internasjonalt samarbeid: Attac Norge i Europa og globalt
Europeisk Attac-samarbeid
Attac utveksler erfaringer og samarbeider med de andre europeiske Attac-organisasjonene gjennom regelmessige nettmøter. Under perioden har EAN fokusert spesielt på planleggingen av det Europeiske sommeruniversitetet i 2022, men også planleggingen av tilstedeværelse på COP26 har vært høyt oppe. Attac Norge tok i oktober
del i en internasjonal aksjonsdag for et COVID-relatert TRIPS-unntak som i stor del ble koordinert gjennom
EAN-samarbeidet.
Tax Justice Network
Attac er også tilsluttet det internasjonale Tax Justice Network.
Our World Is Not For Sale
I perioden har Attac Norge fulgt opp samarbeidet med alliansen Our World Is Not For Sale (OWINFS) ved å delta på møter og aktivt ta i bruk informasjon som kommer via e-posttråder. E-posttrådene er den primære kilden
til oppdatert informasjon og analyser om handelspolitikk. Dette nettverket er svært viktig for oss spesielt i et år
som 2021 hvor vi har forberedt oss grundig til WTOs ministermøte.
JustNet
Attac har fortsatt sitt samarbeidet med The Just Net Coalition (JNC). JNC er et globalt nettverk bestående av
en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som kjemper for et åpent og rettferdig internett. Koalisjonen ble stiftet
i 2014, og engasjerer seg i spørsmål knyttet til den digitale økonomien med mål om å promotere demokrati,
menneskerettigheter og sosial rettferdighet. En rekke av medlemsorganisasjonene i OWINFS er også med i
denne koalisjonen. Attac holdes oppdatert gjennom telefonmøter og mailtråd.
Change Finance
Attac deltar på nettmøter og mailinglister til koalisjonen Change Finance. Nettverket jobber mest opp mot EU,
med spesielt fokus på finansaktørers lobbying overfor overfor EUs styresmakter og utformingen av den nye taksonomien for grønne investeringer, men er en verdifull kilde til informasjon og perspektiver på finansregulering.
IT for change
Er en sivilsamfunnsorganisasjon for å sikre en rettferdig digital økonomi basert i India. Attac har fulgt
arbeidet deres og samarbeidet med organisasjonen i et par år. Vi deltar i mailtråder og henter mye nyttig analyse
på digital økonomi fra deres arbeid.
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ORGANISASJON
Styret 2021-2022

Leder
Hege Skarrud

1. Nestleder
Sondre Molteberg Dalen

2. Nestleder
Philip Thingbø Mlonyeni

Styremedlem
Jonas Bakkeli Eide

Styremedlem
Mathilde Clemetsen

Lise Lotte Høye

Styremedlem
Geir Aasen

Hallvard Berge

Styremedlem
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Varamedlemmer til styret
1. vara til styret: Anders Ekeland
2. vara til styret: Caroline Herlofson
3. vara til styret: Astrid Bragstad Gjelsvik

Andre utvalg
Kontrollkomite
Komiteleder:
Mads Opheim
Medlem:
Kaja Sparre Bakke
Varamedlem: Stine Østnor
Valgkomite
Komiteleder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Martine Kopstad Floeng
Elise Fjordbakk
Charlott Pedersen
Ane Serreli
August Tekrø
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Lokallag og arbeidsgrupper
Attac Oslo og omegn
Lokallaget Attac Oslo og omegn fungerer i seg selv mest som et kontaktpunkt for de andre gruppene som er
aktive i og rundt byen, og har vært fulgt opp av en koordinator som besvarer henvendelser fra medlemmer
og informerer om pågående aktiviteter via sosiale medier og nyhetsbrev. Lokallaget samarbeider med styret
og arbeidsgrupper om aksjoner, møter og sosiale medlemstreff i Oslo.
På årsmøtet i 2021 ble to personer valgt som koordinatorer for lokallaget, men på grunn av personlige
forpliktelser måtte en av disse trekke seg fra vervet etter sommeren. Gjenværende lokallagskoordinator
har også verv i andre deler av organisasjonen, dermed har det vært begrenset hvor mye lokallaget kunne
følges opp i årsmøteperioden. Store deler av det siste året har vært preget av smitteverntiltak som la sterke
begrensninger på mulighetene for å arrangere fysiske aktiviteter, selv om det plukket seg noe opp utover
høsten. Utover Oslo-arrangementene som er nevnt i andre deler av beretningen har lokallaget samarbeidet
med styret om å arrangere periodiske uformelle medlemstreff etter styremøter.
På årsmøtet for 2022 ble det valgt et lokallagstyre som skal jobbe for å ha tettere kontakt med medlemmene
og skape mer lavterskel aktivitet i byen i løpet av det neste året.
Attac Oslo og Boligoppropet.no
På Globaliseringskonferansen høsten 2020 meldte Attac Oslo interesse for å bli med og danne et nettverk av
organisasjoner som er opptatt av den vanskelige boligsituasjonen i Oslo. Initiativet kom fra Spire som påtok
seg å koordinere arbeidet videre. På et Zoom-møte dannet vi en arbeidsgruppe som besluttet å utarbeide et
forslag til felles plattform uttrykt i et opprop. I løpet av vinteren var oppropet klart og tilsammen 16 organisasjoner ga sin tilslutning, deriblant Attac Norge. Før sommeren forberedte Attac Oslo et Zoom-møte om
hvordan et sosialt og økologisk bærekraftig boligsamvirke kan organiseres juridisk, økonomisk og politisk.
Møtet ble imidlertid avlyst pga. tekniske problemer. Etter sommeren var vi med og lansere oppropet for
pressen. Dette ga dekning i Dagsavisen og Klassekampen. I oktober hadde vi et åpent møte i arbeidsgruppen Økonomi og miljø med tema «Bolig – det perfekte alibi for finanskapitalistene». I november arrangerte
vi, sammen med Spire, et møte på Globaliseringskonferansen: «Bolig – et spekulasjonsobjekt eller hjem?».
Pr. i dag vil ingen av organisasjonene drive oppropet videre.
Grønn økonomigruppa
Arbeidsgruppa for grønn økonomi jobber for å endre økonomiske strukturer som går på tvers av naturens
tålegrenser, med alternative styringsmodeller, handelsregler, karbonavgifter og sirkulær økonomi som konkrete saksfelt. Våren 2021 arrangerte arbeidsgruppa en lesesirkel om økonomisk vekst. På høsten skiftet
gruppa fokus til boligpolitikk, og bidro til å arrangere et større møte om temaet på Globaliseringskonferansen, samt et medlemsmøte med fokus på finansialisering av bolig på Frivillighetshuset (se over). Etter
nyttår har gruppa i praksis slått seg sammen med arbeidsgruppa for finans. Fremover planlegger gruppa å
jobbe primært med kompensasjonsordninger (offsets) for klimautslipp og naturtap.
Demokratisk digitaliseringsgruppa
Arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering (tidligere digital økonomi) jobber med å utvikle politiske tiltak for å regulere teknologigigantene og skape en demokratisk digitalisering både i Norge og internasjonalt.
Gruppa har i 2021 hatt en rekke møter gjennomgående, og har også samarbeidet tett med kontoret om
en rekke medieutspill. Flere av arbeidsgruppas medlemmer har skrevet innlegg i media og tidsskrifter.
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I tillegg har gruppa sendt innspill til Stortingsmeldingen «Data som en ressurs» og der fått gjennomslag
med kommentarer fra representanter i komitéinnstillingen. Arbeidsgruppa var også med på å skrive innspill til regjeringsforhandlingene, samt til høringsinnspill for Statsbudsjettet 2022.
Arbeidsgruppa planla et arrangement til Arendalsuka på sommeren, men som tidligere nevnt ble dette arrangementet avlyst i siste liten grunnet sykdom og pandemi. Gruppa har også vært med i den utformingen
av den foreslåtte satsingen for Attac Norge i 2022 «Hvordan temme teknologigigantene» og å arrangerte
kampanjeseminar i februar 2022 sammen med kontoret.
Finansgruppa
Arbeidsgruppe for finans jobber for et mer stabilt, bærekraftig og demokratisk forankret finanssystem.
Gruppa fokuserer spesielt på pengepolitikk og regulering av den private finanssektoren.
I løpet av våren hadde arbeidsgruppa en lesesirkel om pengepolitikk, med utgangspunkt i boken
The Deficit Myth av Stephanie Kelton. Diskusjonene fra denne lesesirkelen informerte arbeidet med det
politiske notatet om sentralbankstyring som gruppa jobbet mest med utover høsten. Etter lanseringen av
notatet har gruppa vært litt inaktiv, men har etter nyttår gått sammen med arbeidsgruppa for grønn økonomi om å jobbe med sammenhengene mellom karbon-offsets og finansialisering av natur, i tillegg til grønn
penge- og finanspolitikk.
SambAttac Oslo
SambAttac Oslo har fortsatt faste øvinger hver torsdag kl. 17.30 - 19.30 på Blitz, men på grunn av pandemien hadde vi noen perioder uten øving. Så langt det gikk ble øvingene arrangert utendørs. Det har vært noe
utskifting i medlemmene, men etter åpne øvinger høsten 2021 har vi sikret at vi fortsatt er ca 15 stykker
som er aktive.
SambAttac blir ofte invitert til å delta på demoer, men deltar også på eget initiativ om det er en sak vi ønsker
å støtte opp om. I denne landsmøteperioden har vi deltatt i flere tog og markeringer, blant annet under en
ambassade-til-ambassade-demo med Skeiv Verden 24. juni, kulturarbeiderstreik for retten til livsvarig og
kjønnsnøytral pensjon 29. september, demo mot SIAN på Furuset 2. oktober og vi deltok på mistika under
Globaliseringskonferansen 21. november. Vi arrangerte også åpen øving under Globaliseringskonferansen.
Hittil i 2022 har vi også spilt på 8. mars under parolen «Ingen er fri før alle er fri».
SambAttac Oslo bruker rytmene fra Rhythms of Resistance, et globalt nettverk av perkusjonsband. Band
i nettverket startet høsten 2021 en diskusjon om kulturell appropriasjon i lys av at flere av de låtene/tunes
som spilles, har navn fra, eller på andre måter referanser til, marginaliserte grupper fra hele verden. Også
SambAttac Oslo har startet diskusjonen, og vil fortsette denne inn i neste landsmøteperiode. Blant annet er
noen av navnene på låter allerede skiftet ut, og vi i Oslo har i tillegg valgt å endre tegnet for en av låtene på
eget initiativ.
Attac Bergen
Attac Bergen startet opp igjen i 2020, men har hatt lite aktivitet i 2021. Per mars 2022 er det ikke aktivitet i
lokallaget.
Attac Aust-Agder
Arbeidet i Attac Aust-Agder har, som alt annet i år, vært preget av koronarestriksjoner og nedstengninger
og har derfor ikke kunnet gjennomføre våre månedlige medlemsmøter. Per februar 2022 har lokallaget
39 betalende medlemmer. Det er en nedgang på 4 fra i fjor. Lokallaget hadde et møte den 6. oktober for å
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diskutere om vi kunne begynne med medlemsmøter igjen, men så kom det nye restriksjoner og nye møter
ble igjen utsatt inntil videre. Årsmøtet ble gjennomført årsmøte 18. februar.
Sammen med Attac sentralt gjennomført lokallaget Aktivistsamling i Froland helga før Arendalsuka. Deltakerne var fra Attac styret og fra Attac lokalt her i Aust-Agder. Helge Thorbjørnsen stilte hus, heim og
transport til disposisjon for Attacere på Arendalsuka og aktivistsamling. Her hadde vi også en sosial sammenkomst lørdagen før Arendalsuka. Vi hadde stand hele uka med godt besøk. Særlig fredagen ble det delt
ut mye materiell til skoleungdom. Erfaringer fra denne Arendalsuka er at det er et viktig arrangement å
delta på, men krever bedre forberedelse og planlegging for å få mer ut av uka og få flere Attacere til å delta.
Henni og Tor-Olav fra Attac Aust-Agder deltok på Globaliseringskonferansen i Oslo i november.
Attac Studentlag Oslo
Studentlagets hovedfokus i året 2021-2022 har vært på rekruttering. Tidligere eller nåværende medlemmer
av studentlaget har stått på stand på foreningsdagen til Universitet i Oslo og OsloMet i august 2021, og har
med hjelp fra Attac Norge arrangert infomøte i september 2021 og i februar 2022 med henholdsvis 25 og
20 deltakere. I tillegg har studentlaget hatt oppstartsmøte for nye medlemmer med innledning om TRIPS
fra Caroline Herlofsen. Studentlaget var engasjert i aksjonen for TRIPS-unntaket som ble arrangert i høst,
og arrangerte et bannerverksted som resulterte i et banner som ble brukt på en morgendemonstrasjon for
TRIPS-unntak og på Globaliseringskonferansen.
En representant fra studentlaget deltok på et nettverksmøte for Attac på Human filmfestival, og vi diskuterte bidrag som Attac kunne ha på filmfestivalen. Det ble ikke noe av i år, men kan gjentas et annet år.
I februar 2022 arrangerte vi filmvisning av «Battle in Seattle» med Helene Bank som innleder med omtrent
18 deltakere. Vi har gått over til å bruke Slack og Signal som kommunikasjonsplattformer.
Attac Trondheim
Det ble gjennomført informasjonsmøte og seminar om digital økonomi i oktober 2021, og i etterkant ble
det gjennomført et stiftelsesmøte for Attac Trondheim.
Lokallaget ble formelt godkjent av Attacs styre
10. november. Lokallaget er fortsatt i oppstartsfasen.
I Trondheim finnes også en aktiv SambAttac-gruppe,
SambAttac Trondheim.

Attac Studentlag Oslo maler banner
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Markering for ny landbrukspolitikk

Her får utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
blomster fra Attac ved regjeringsskiftet.

Styresamling
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Representasjon og møter
Politiske møter og påvirkning
Styret, hovedsakelig ved leder, har i landsmøteperioden drevet aktivt påvirkningsarbeid mot Stortinget og
departementene. Attac har deltatt på 5 høringer på Stortinget, hatt 10 møter med ministere og departementene og 10 møter med Stortingsrepresentanter. Vi har hatt også fortløpende kommunikasjon via epost eller
telefon med flere politikere og rådgivere.
Dette har gitt gode resultater der næringskomiteen etter møte med oss stilte tre formelle spørsmål til
ministeren om Storbrittania-avtalen, og i tillegg stilte SV spørsmål til utenriksministeren om WTO-mandatet og om Mercosur. SVs representantforslag om et bredere unntak i TRIPS fikk også innspill fra oss.
Foredrag og innledninger
Attac Norge har gjennomført 13 skoleringer og innledninger for ungdomspartier, ungdomsorganisasjoner,
politiske partier, og andre samarbeidspartnere i løpet av perioden. Vi blir ofte spurt om å skolere, og har i
denne perioden prioritert å gjennomføre nærmest alle forespørsler vi har fått.
Debatter og arrangementer
Til tross for en tid hvor fysiske møter har vært gjennomført i varierende form, har vi blitt invitert til å delta i
en rekke debatter og andre arrangementer. Til sammen har vi deltatt i 13 debatter og samtaler fra april 2020
til februar 2021.

På Stortinget sammen med Handelskampanjen for å snakke med SV og Rødt før
toppmøtet i WTO (som ble avlyst)

Demonstrasjon for vaksinerettferdighet
foran Stortinget
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Informasjonsarbeid
Attac i redaksjonelle media
Attac jobber aktivt for å være synlige i redaksjonelle media, både trykte aviser og på nett. I perioden hadde
Attac 135 oppslag i redaksjonelle media (27 av disse var det samme oppslaget på papir og nett), fordelt på
50 ulike medier. Vi hadde klart flest oppslag i Klassekampen, deretter Nationen, men var også i en rekke
lokalaviser, i store hovedstadsaviser som i Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet og Aftenposten og i ulike former for nisjemedier.
Vi hadde 42 redaksjonelle saker i media der Attac var kilde eller omtalen var basert på vårt arbeid, hvor
15 av disse gjaldt felles opprop sammen med andre organisasjoner om landbruk og om skatt. Vi skrev 12
kronikker og 19 leserinnlegg, og hadde i tillegg 13 innlegg som fast spalte i Nationen, Klassekampen og
Bistandsaktuelt, og i tillegg 10 innlegg i Dag Seierstads faste spalte i Klassekampen.
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Nettsider og blogg
I 2021 har vi laget kampanjesider for rapporten om handel og miljø og ellers hatt jevnlige innlegg som er
relevante for arbeidet vi gjør.
Vi har lagt ned satsingen på egen blogg da denne ikke fungerte som ønsket i forhold til ressursene det krevde. Det var et ønske om at bloggen skulle være en viktig kanal for aktivistene i Attac og gi nyttig innsikt til
de som var opptatt av våre saksområder. Dette har vi ikke klart å oppnå, og satser derfor heller på andre
måter å nå ut og engasjere på. Vi legger fortsatt ut egne innlegg på nettsiden, men henter i liten grad inn
gjesteskribenter eller innlegg fra egne aktivister.
Den minskede satsingen på innlegg på nettsiden forklarer i stor grad nedgangen i antall besøkende 65 923
i 2020 til 46 923 i 2021.
I 2022 har vi gått vekk fra Google Analytics som analyseverktøy på nettsiden på grunn av den ulovlige
og problematiske overvåkningen som følger dette verktøyet. Vi bruker nå løsningen Plausible.io som ikke
overvåker på samme måte og som heller ikke krever «cookies» hos brukerne.
Nyhetsbrev
Attac sender ut månedlige nyhetsbrev til alle våre medlemmer og andre interesserte. I 2021 sendte vi ut
10 nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har rundt 2700 abonnenter, og statistikken tilsier at cirka 37 prosent åpner og
leser nyhetsbrevet hver gang.
Sosiale medier
Attac har profiler i de sosiale mediene Facebook, Instagram og Twitter. Det viktigste sosiale mediet for
Attac har vært Facebook, der vi deler mye innhold og får mye respons. Svært mye av trafikken til nettsidene
kommer fra Facebook, og vi når bredt ut med innholdet vårt der. Totalt nådde vi ifølge Facebooks statistikk-verktøy cirka 49 000 brukere via vår Facebook side. Vi la ut 370 innlegg på Facebook i 2021, med en
gjennomsnittlig rekkevidde på 800 per innlegg. Vi har cirka 6400 følgere på Facebook.
Instagram-profilen har vært et satsingsområde i 2021 med korte snutter og bildeserier som forklarer temaer. Vi har en liten økning i antall følgere, totalt cirka 1400, men når godt ut. Totalt la vi ut 172 innlegg på
Instagram i 2021, med en gjennomsnittlig rekkevidde på 440 per innlegg.
På Twitter har vi jevn posting med nesten ett innlegg hver dag og gjennomsnittlig 200 som ser hvert innlegg.
Vi har cirka 1900 følgere på Twitter.
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Medlemmer
Attac Norge hadde i 1537 betalende medlemmer i 2021. Dette er en stadig negativ utvikling fra 2020,
noe som er skuffende.
Etter vedvarende og uløste problemer med medlemssystemet Hypersys valgte Attac å finne en ny leverandør i starten av 2021. Etter en prosess med flere leverandører landet vi på Zubarus.
Dessverre skjedde en liten feil i forbindelse med utsendelse av kontingentgiroer med det nye systemet,
og medlemmene fikk en giro med feil KID-nummer. Dette førte til at betalingen deres ble registrert feil i
systemet. Leverandøren klarte ikke å rette opp dette og en rekke medlemmer fikk dermed purring på kontingenten til tross for at de hadde betalt. Dette er svært uheldig.
Det er vedvarende feil i systemet og fokuset på feilretting har gjort det vanskelig å følge opp medlemmer
på en god måte i 2021. Sammen med pandemien og tiltakene mot den har dette medvirket til at vi ikke har
klart å snu utviklingen med negativ medlemsvekst.

Økonomi
Attac gikk i 2021 med 191 588 kroner i overskudd. Opprinnelig var det budsjettert med et overskudd på
1 489 kr. Overskuddet skyldes bortfall av en rekke aktiviteter og utgifter grunnet koronapandemien og økte
inntekter, særlig knyttet til lønnsmidler. Økningen i inntekter skyldes ny rammeavtale med Norad og en
økning i inntekter fra momskompensasjon. Samtidig har Attac mistet inntekter fra medlemskontingent og
andre støttegivere i 2021. Dette henger trolig sammen med koronapandemien, rot i medlemssystemet og
bortfall fra en større giver over flere år i Taraldset Eiendom (som Attac mottok 50 000 kr av i 2020). Attac
må fremover jobbe få styrke medlemsveksten og snu trenden og jobbe for å få nye inntektskilder. Styret og
sekretariatet allerede har begynt med kartlegging av dette.
På utgiftssiden har nedstenging, digitale møtepunkt og usikkerhet som følge av Covid-19 gjort at aktivitetsnivået i organisasjonen, som i 2020, har vært noe lavere og mer variabelt, og møter og aktiviteter ble gjennomført på nett. Dette har gjort det vanskelig å planlegge for større arrangement. Det har da også vært en
prioritering fra styret og sekretariat å prioritere å bruke opp Norad-midler fremfor egne midler, og dermed
har man brukt mindre av egne midler på aktivitet og spart midler slik.
Styret har i 2020 og 2021 sett at organisasjonen har behov for at inntektskildene utover prosjektmidler økes.
Ved starten av 2020 ble styret gjort oppmerksom på at egenkapitalen var svakere enn antatt, og at Attac ikke
har tilstrekkelig midler til å dekke inn tre måneders drift ved nedleggelse, som er grunnleggende for å sikre
at organisasjonen har en forsvarlig egenkapital. Etter å ha gått med stort overskudd to år på rad og med ny
Norad-avtale på plass er situasjonen fremover mye mer forutsigbar og egenkapitalen sterkere. Styret er opptatt av Attac ikke skal gå med like store overskudd i årene fremover, da målet må være at budsjettet skal gå i
tilnærmet null. Opphevelsen av de fleste koronatiltak gjør at 2022 trolig blir et mer forutsigbart økonomiår
for Attac, og budsjettet for 2022 er dermed tilpasset dette.
I løpet av styreperioden har styret også behandlet et utestående prosjekt med tilskudd fra Fritt Ord. Prosjektet ble tildelt Attac i 2015, men har blitt feilaktig ført inn i Attac økonomi, noe styret ble gjort oppmerksom
på i 2019. Styret har tidligere prøvd å finne måter å videreføre prosjektet, men besluttet i 2021 å avslutte
prosjektet og tilbakebetale midlene. Derfor vil 50 000 kr av overskuddet brukes til å betale tilbake Fritt Ord
i løpet av våren 2022.
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Økonomiansvaret for organisasjonen ligger hos styret som godkjenner regnskap og budsjett. Organisasjonssekretær har ansvaret for å føre regnskapet sammen med regnskapsfører og rapporterer til styret etter hvert
økonomiske kvartal i henhold til organisasjonens økonomiske retningslinjer. Styrets økonomiansvarlig
i perioden har vært Vilde Haugsnes.
Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi. Revisor er Systemrevisjon AS ved Christian Hopperstad,
Brugata 1, 0186 Oslo.

Sekretariat
Attac Norge har i dag totalt 2 fast ansatte i full stilling, en leder i åremålsstilling og en 40% deltidsstilling som digital innholdsprodusent som gikk fra mangeårig prosjektstilling til fast stilling ved tilslag på ny
rammeavtale med Norad våren 2021. Innholdsprodusent gikk ut i permisjon i November 2021, og vi har
ansatt en vikar som vil jobbe 50% i stillingen ut 2022. Vi hadde en politisk rådgiver i 50 % stilling gjennom
arbeidspraksis i samarbeid med NAV frem til mai 2021. Denne praksisen er videreført i en prosjektstilling
fra februar til juni 2022, med mulighet for fast stilling på sikt. Stillingen er delfinansiert av NAV.
Lønn og arbeidsforhold blir regulert av tariffavtale med Handel og Kontor og vedtatt lønnspolitikk.
Attac Norge er medlem i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF), og tariffavtalen følge dette
virkeområdet.
Attac Norge har kontor i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo.
Ansatte i perioden:
Leder (100% åremål): Hege Skarrud
Organisasjonssekretær (100 % fast stilling): Håvard Skogerbø
Kampanjesekretær (100 % fast stilling) : Audun Myhra Bergwitz
Digital innholdsprodusent og bloggredaktør (40 % prosjektstilling ut april, fast ansatt fra 1.mai.2021):
Victoria Durnak. I permisjon fra november 2021-desember 2022 (planlagt ut 2022).
Digital innholdsprodusent (vikar, 50 % stilling). Camilla Rognstad (ansatt fra 11. oktober 2021)
Politisk rådgiver (50% praktikantstilling via NAV frem til mai 2021): Camilla Hansen. Hansen gikk over i en
prosjektstilling (30 %) fra februar 2022 ut juni 2022 som utreder.
Attac har en avtale med masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo om å tilby praksisplass
til deres studenter i vårsemesteret. I 2021 var Tuva Kavli i 6 ukers praksis i mars og april, og jobbet spesielt
med finans og pengepolitikk. I 2022 var Anna Nybu praktikant i mars og april og jobber spesielt med finansialisering av natur.
I tillegg var Henrik Årby praktikant gjennom masterstudiet i utviklingsstudier ved NMBU på høsten 2021
(september - desember). Han jobbet med handelsspørsmål og WTOs ministermøte.
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Korona
Attac har som de fleste blitt rammet av koronapandemien også i 2021-22. Nedstegningningen av Oslo og
store deler av landet i første halvdel av 2021 gjorde at arbeid ble gjennomført på hjemmekontor og de fleste
aktiviteter avlyst eller flyttet til digitale plattformer. Landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt. Det ble også
innført hjemmekontor mellom desember 2021 og januar 2022, før tiltakene ble myket opp i februar 2022.
Attac har innført smittetiltak på kontoret og på arrangementer for å sikre at arbeid og møter kan føres
i trygge former der smittesituasjonen tillater det og har fulgt med på og justert tiltak i tråd med myndighetenes og kommunale råd og anbefalinger. Det er også innført felles tiltak for kontorfellesskapet Attac tilhører,
Solidaritetshuset, og organisasjonssekretær sitter i en koordinerende gruppe for disse tiltakene.
Per mars 2022 operer Attac tilnærmet normal drift med enkle smittevernstiltak. Landsmøtet 2022 vil
gjennomføres med fysisk og digital deltakelse for å sikre at flest mulig får mulighet til å delta.
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