


Forord 
Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST 
Attac – Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt 
også et av de mest lærerike. Det var nok også grunnen til at jeg, med et par korte 
avbrekk, ble værende i vervet i svært mange år, selv om jeg selvsagt hadde mange ulike 
roller i styret i den perioden. 

I nesten hele perioden, var jeg likevel redaktør for Attacs lokalblad, som fikk det litt 
fotballklingende navnet Taklinger. Navnevalget var selvsagt på grunn av at vi ønsket å 
gjøre et ordspill på Attac, samtidig som vi ville gjøre noen politiske og retoriske taklinger 
i bladet. Det var et ambisiøst prosjekt for en liten organisasjon, og ideen om å gi ut ett 
fast nummer i semesteret gikk over i en litt mer tilfeldig utgivelsesrate de siste årene. 

Magasinene ble spredt digitalt, lagt ut på nettsida, og sendt på epost, men de ble også 
trykket opp i pluss minus 500 papireksemplarer av NTNU Trykk, og spredt rundt på de 
ulike campusene i Trondheim – stort sett på Dragvoll og Gløshaugen. 

I tillegg til at de fungerer som en slags historie over lokallaget og samtiden, har jeg 
samlet utgavene her fordi de også har mange gode dybdeartikler som fortsatt er 
hyperaktuelle, og svært lærerike. For å skaffe deg innsikt i global økonomi, 
multinasjonale selskaper, demokratisk styring og viktige kampspørsmål på universiteter 
og høyskoler, kunne du gjøre mye dårligere valg enn å sette deg ned å lese Taklinger. 

Det er svært mange som har bidratt til bladet opp gjennom årene. Alle disse fortjener en 
stor takk. Jeg vurderte å ramse opp samtlige her, men alle står jo nevnt ved navn på de 
påfølgende 126 sidene. Det var de som lagde bladet. 

God (gjen)lesning. 

Trondheim 01.04.2014  
Ronny Kjelsberg 
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Ellers i dette nummer:

GATS - med landbruk
som forhandlingskort
Robert Kippe skriver om
hvordan I-landene bruker
landbruket som en brekk-
stang for å tvinge u-landene
til å liberalisere andre sekto-
rer.

Kutt samarbeidet med
Coca-Cola!
I et åpent brev til Student-
samskipnaden i Trondheim
oppfordrer NTNU/HiST Attac
SiT til å avslutte sitt tette
reklamesamarbeid med
brusgiganten.

Kommersialisering av
høyere utdanning
Ronny Kjelsberg setter de
endringene utdanningssek-
toren nå gjennomgår i en
historisk og samfunnsmessig
kontekst.

ATTAC og lokallaget
Sigrun Tvedten skriver om
Attacs utvikling, og gir en
presentasjon av lokallaget
NTNU/HiST Attac.

I tillegg:

-Utenriks
Chavez, Vodafone og Matt
Damon

-Aktivitetskalender
Hva skjer framover i Attac-
regi i Trondheim?

-Bli medlem
Bli kvitt dårlig samvittighet

Av Hallgeir Frøseth Opdal
Mastergradsstudent i samfunnsgeografi, medlem
NTNU/HiST Attac. 

Fine busskur, bysykler, bymøbler og offent-
lige toaletter helt gratis - inkludert vedlike-
hold. Reklameboards rundt omkring i hele
byen er alt som kreves tilbake. Tilbudet fra
Clear Channel hørtes flott ut, og at de bor-
gerlige partiene bet på er vel innlysende. Mer
overraskende er det at partiene på venstresi-
den heller ikke protesterte høylytt mot denne
avtalen. SVs Knut Fagerbakke var den enes-
te som stemte mot, da Formannskapet

behandlet saken. 

Fokuset i debatten lå på pene busskur og
bysykler fritt for kostnader. - På samme måte
som man har en eierskapsdebatt om media,
må vi få en eierskapsdebatt om det offentlige
byrommet, skriver Åse Brandvoll i første
utgave av Adbusters magasin Vreng. I
Trondheim, som i så mange andre norske
byer - har man solgt deler av det offentlige
rom til et multinasjonalt mediekonsern, med
svært tvilsom etikk. 

Fortsettes på side 6.

Indirekte kommunal
støtte til Bush

HVOR ER AV-KNAPPEN?: Noen aktivister har sett seg lei av reklamens økende intensitet, og
spør via et klistremerke hvordan man slår av denne TV-skjermen.

Clear Channel har aktivt støttet Bush’ krigføring. I tillegg har de en mono-
polaktig avtale om utendørsreklame med Trondheim kommune i 15 år.



Leder
Bladet du nå står med i handa er det
første nummeret av Taklinger, et blad
fra Attac i Trondheim. Taklinger er
oppstått i universitetsmiljøet omkring
lokkallaget NTNU/HiST Attac, men vi
ønsker å kunne være et blad for Attac
og andre politisk engasjerte i hele
Trondheimsregionen, og håper derfor
at både studenter, universitetsansatte
og andre engasjerte vil bidra med stoff
til kommende nummer. Vi søker å ska-
pe debatt om viktige saker, og har i
dette nummer blant annet satt søkely-
set på kommersialiseringa av høyere
utdanning. 

I siste nummer av Kontekst, et blad fra
Høyres studenterforening, tar lederen
Magnus Ulseth til orde for å revurdere
Samskipnadens eksistensberettigelse
og eventuelt erstatte den med tjenes-
ter fra kommersielle selskap. I likhet
med Høyre har vi i Attac stilt spørsmål
ved deler av SiTs virksomhet. I mot-
setning til Høyre er det imidlertid ikke
Samskipnadens som sådan vi kritise-
rer, men den stadig økende kommer-
sialiseringen eksemplifisert med rekla-
mesamarbeidet med Coca Cola.
Studentene trenger en samskipnad
som oppfører seg mindre som en
kommersiall aktør, ikke mer.

Taklinger  #1  2004
Taklinger er et partipolitisk uavhengig
magasin utgitt av Attac i Trondheim. Vi har
som formål å skape økt oppmerksomhet
om aktuelle lokale og regionale politiske
saker, og å sette disse inn i et større glo-
balt perspektiv. Taklinger vil sette dagsor-
den!
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Av Robert Kippe 
sentralstyremedlem Attac

Situasjonen i WTO i dag kan beskrives
som følgende. U-landene forlanger at i-
landene fjerner eksportsubsidiene til
landbruket, samtidig som i-landene stil-
ler en rekke liberaliseringskrav til u-lan-
dene gjennom GATS-avtalen (tjeneste-
avtalen til WTO). Mange i-land, inkludert
Norge og EU har gitt signaler om at de
kan gå med på å fjerne eksportsubsidi-
ene. Det er gledelig, og noe ATTAC har
krevd i lang tid. Bekymringen er knyttet
til hva u-landene i så fall må gå med på
av innrømmelser i GATS-avtalen.

Eksportsubsidier rammer fattige bønder
i u-land på to måter. For det første mis-
ter bønder i sør andeler av verdenshan-
delen. Med store eksportsubsidier i ryg-
gen går bønder i i-land lavere på pris
enn det bønder i u-land kan gjøre for å
kunne leve av inntektene, dermed får
bønder i u-land solgt mindre, og i
mange tilfeller må de legge ned. For de
fleste vil det være ensbetydende med
arbeidsledighet og mer fattigdom. For
det andre presses prisene på landbruk-
svarer ned. Eksportsubsidiene gir en
kunstig lav pris på landbruksvarer.
Resultatet blir lavere inntekt fra de
varene som blir solgt. Denne situasjo-
nen gjør at u-land er desperate etter å
få en slutt på eksportsubsidene.
Samtidig ser det ut til i-land forsøker å
utnytte dette ved å stille harde krav om
markedsadgang innen for u-lands tje-
nestesektor. 

U-lands motvilje mot liberalisering av
tjenestesektoren er velkjent. India
ønsker fortsatt begrensinger på uten-
landsk eierskap innen for hotell- og res-
taurantbransjen. Bolivia krever i "ikke-

liberal" ånd at utenlandske selskaper
må sette opp datterselskap dersom-
de vil drive handel der på regulær basis.
Sentralbanken i Brasil kan i dag begren-
se mulighetene utenlandske selskaper
har til å føre profitt ut av landet og på
Taiwan kan ikke utenlandske selskaper
eie vannressurser. EU forlanger at alle
de nevnte begrensingene innenfor tje-
nestesektoren skal fjernes, og det er
bare et lite utvalg av kravlisten til EU. Til
sammen har EU stilt lignende krav til
109 land. Hovedkravet er det samme til
alle: Alle tjenestemarkeder, foreløpig
utenom helse og skole, må åpnes for
utenlandsk konkurranse. Alle regulering-
er som hindrer fri markedsadgang må
vekk. 94 av de 109 statene EU stiller
krav til er land som FN definerer som u-
land eller land med overgangsøkonomi-
er. Hva som er USAs og Norges krav er
litt usikkert, men hovedtrekkene er
sannsynligvis de samme; åpne opp tje-
nestesektoren. Norge har etter det vi
erfarer stilt slike krav til oljesektoren i
Angola og til telesektoren i Bangladesh.

Hvis kravene innfris vil de undergrave
statenes evne til å regulere investering-
er og tjenestemarkeder ut fra samfunns-
messige hensyn. Det vil for eksempel
ikke være mulig å sikre en viss andel
lokalt rekruttert arbeidskraft eller å kreve
at investeringene skal skje i samarbeid
med innenlandske eiere. 

Skal u-land velge pest eller kolera?
Situasjonen er at de må få slutt på
eksportsubsidene og at de trenger mar-
kedsadgang for sine varer. Samtidig
krever i-land fri adgang til tjenestemar-
kedene. Ingenting er avgjort foreløpig,
men etter WTOs siste hovedrådsmøtet i
Geneve i Juli kan man ane hvilket kom-
promiss som ligger i lufta.

GATS - med landbruk som forhandlingskort

KARIKERT: Det alltid aktive
Attac Tyskland har på bakgrunn
av GATS-forhandlingene publi-
sert en rekke små tegneserier.
Vi gjengir et par til almen forlys-
telse og gjennoppfrisking av
såvel GATS- som tyskkunnska-
pene.



Når den sosiale ulikheten øker og det
fremdeles flyter mer ressurser fra den
fattige til den rike delen av verden enn
omvendt, mener Attac dette er urettfer-
dig. Det er viktig både å forstå de struk-
turelle forholdene som skaper urettfer-
dighet, og samtidig reagere mot de
uønskede konsekvensene av dette på
lokalt nivå. Organisasjonen er partipoli-
tisk uavhengig og målet er å danne en
bred, verdensomspennende front av
likesinnede. Kampsakene tilpasses
nasjonale og lokale forhold, samtidig
som kampen koordineres gjennom et
globalt samarbeid. Totalt blir presset
stort nok til å kunne skape virkelige for-
andringer. 

NTNU-/HiST Attac - et
lokallag. 
Attac er en grasrotorganisa-
sjon, hvor lokallagene er
kjernen. Her foregår det
meste av aktiviteten og det
er lokallagene, gjennom sine
delegater til landsmøtet, som
er det øverste demokratiske
organet i Attac Norge.
NTNU-/HiST Attac ble dan-
net som lokallag våren 2002, og har
base i høyskole-og universitetsmiljøet i
Trondheim. I dag har lokallaget ca 50
medlemmer. Lokallaget samarbeider
også med de andre lokallagene i
Trondheim. 

NTNU-/HiST Attac har, som resten av
organisasjonen, fokus på både å tileg-
ne seg kunnskap og å spre engasje-
ment i form av aktivisme. På kunn-
skapssiden er det viktig å lære om
nyliberalismen, forstå strukturelle og
globale forhold, og ikke minst å gjen-
kjenne konsekvensene av dette på
lokalplanet. I lokallaget holdes studie-
sirkler hvor deltakerne diskuterer og
kurses av innledere og seg selv. Blant
annet har det vært studiesirkler om
WTO og om gjeldsslette, sistnevnte i
samarbeid med SLUG (Slett U-lands-
gjelda). Kunnskap er en forutsetning for
å kunne forstå sammenhengene
mellom de ulike sakene vi arbeider
med, og for å kunne gi kampen legiti-
mitet og tyngde utad. 

Det arrangeres også åpne debattmøter
hvor en eller flere innledere blir invitert
for å prate om aktuelle temaer. Med
dette økes både kunnskapsnivået
innad i organisasjonen og det oppfor-
dres til diskusjon om viktige temaer.
Det er begynt planlegging av debattmø-
ter til møteserien Debattac for høsten
2004. Aktuelle saker, fra kommersiali-
sering av utdanning til de økonomiske
aspektene ved Irak-krigen, er på tema-

listen. Det er fremdeles mulig å komme
med innspill til flere møter eller bli med
på å arrangere de allerede planlagte.
Alle engasjerte sjeler oppfordres ellers
til å komme på møtene, enten man er
enige med Attac eller ikke. Diskusjon er
i seg selv nødvendig for at temaene
skal få oppmerksomhet, og for at for-
skjellige aspekter ved sakene skal
komme frem i lyset.

NTNU-/HiST Attac har fokus på hand-
ling i tillegg til kunnskap. Målet er å
skape forandring, gjennom å øke pres-
set på de som sitter med reell makt.
Aktivitet kan være aksjoner til støtte for

globale kampanjer og
saker, som for eksem-
pel gjennom konserter
og deltakelse i demon-
strasjoner. Det kan
også være mindre
aksjoner rettet direkte
mot lokale forhold, som
leserinnlegg om spesi-
elle lokale saker, eller
som den pågående
cola-kampanjen hvor et
globalt problem blir

motarbeidet lokalt (kampanjen er omtalt
i egen artikkel i bladet).  

Bli med!
Aktivitet rettet mot et større publikum
enn medlemmene er en viktig del av
arbeidet i Attac, og nødvendig for å få

oppmerksomhet fra og spre informa-
sjon til både folk i gata, myndigheter og
medier. NTNU-/HiST Attac har det siste
året blant annet arrangert paneldebatt
med lokalpolitikere, konserten 'Rock
mot WTO'og hatt stand og gateteater
på Nordre for å få oppmerksomhet
rundt handelspolitikken. De som synes
denne type aktivitet er interessant
ønskes velkommen til å foreslå aksjo-
ner og jobbe med for eksempel lokale
saker som bør settes på lokallagets
saksliste. Desto flere arenaer Attac er
synlig på jo bedre. Kun medlemmenes

kreativitet legger begrensninger på
lokallagets aktivitet.
NTNU/HiST Attac var initiativtakeren til
konferansen Trondheim Sosiale Forum,
første gang arrangert i mars 2004.
Dette er en lokal avart av World Social
Forum. Radikale krefter fra organisa-
sjoner i Trøndelag samarbeidet for å
lage en vellykket konferanse hvor
sammenhengen mellom det lokale og
globale ble diskutert. Trondheim
Sosiale Forum planlegges som en årlig
hendelse, og NTNU-/HiST Attac kom-
mer til å være aktive i arbeidet med
dette også fremover. Alle interesserte
oppfordres til å bidra i arbeidet enten
ved å delta i noen av arbeidsgruppene,
eller ved å være funksjonærer under
selve konferansen (mer informasjon om
konferansen finnes på www.globalise-
ring.no/trondheim).

Attac er som nevnt en grasrotsbeve-
gelse, hvor lokallag som NTNU-/HiST
Attac og deres medlemmer danner ryg-
graden. NTNU-/HiST har et valgt styre
som tar hånd om det administrative
arbeidet og som koordinerer og tilrette-
legger for aktivitet. Utover dette er
medlemsmassen den aktive basen i
lokallaget, enten ved å arrangere og
delta på møter eller studiesirkler, eller
ved å ta initiativ til og være med på mer
handlingsorientert aktivisme. Gjennom
en bred aktivitet økes muligheten for å
kunne skape forandring. Uansett hvor

mye man ønsker å bidra, eller hvordan
man ønsker å være aktiv, så er man
med på å holde aktiviteten og engasje-
mentet oppe. Med kunnskap, aktivitet
og engasjement kan man, som en del
av en global bevegelse, være med på å
gjøre en annen verden mulig. 

Kilder og mer informasjon:
ATTAC Norges hjemmeside,  www.attac.no
ATTACs hjemmeside internasjonalt,
www.attac.org 
Cassen, Bernard, 'On the attack', i New Left
Review nr 19, Jan /Feb 2003. 

BREKKSTANG: Attac gir makta tilbake til folket



Indirekte kommunal
støtte til Bush 
Fortsatt fra side 1.

Busskur for Bush?
På nettsidene til Clear Channel står det
at de er verdens største reklamefirma,
representert i over 40 land. I Norge har
selskapet ambisjoner om å bli det stør-
ste mediebyrået innen 2011. De eier
byrået SFX Gunnar Eide - som driver
artistformidling, halve Radio 1, og sel-
skapet har prøvd å kjøpe 33 prosent av
aksjene i TV2. I USA eier de 12 000
radiostasjoner, hvilket tilsvarer ca 10
pst av markedet. 

Selskapet støttet republikanerne i val-
gene i 2000 og 2002. Flere band, som
for eksempel Rage against the machi-
ne, har blitt nektet å spille på deres
konsertscener fordi de kritiserer Bush
og krigen i Irak. Antikrigssanger har
blitt fjernet fra spillelistene på radiosta-
sjonene, mens demonstrasjoner for kri-
gen aktivt har blitt annonsert over ete-
ren. Da gruppen Project Billboard
kjøpte reklameplass med et antikrigs-
budskap i New York i forbindelse med
konventet til det repulikanske partiet i
august, ble de nektet. Først da de
modererte budskapet ble plakatene
godtatt. 

Aktive selgere 
Avtalen med Trondheim kommune ble
inngått i forrige formannskapsperiode,

da det var borgerlig flertall. Også
Arbeiderpartiet var positive til avtalen.
Nåværende varaordfører Knut
Fagerbakke forteller at hans innven-
dinger om kommersialisering og mono-
polisering ikke ble hørt.  -Det var et
voldsomt kjør mot kommunen av både
Clear Channel og JCDecaux (fransk
reklameselskap) om å få en avtale i
Trondheim. Delvis ble det brukt skitne
salgstriks overfor kommunen hvor de
blant annet snakket stygt om hveran-
dre i håp om å få kontrakten, sier
Fagerbakke. Clear Channel gikk sei-
rende ut og fikk dermed lov til å rekla-
mere i Trondheim  

Opprettholder avtalen 
-Personlig er jeg sterk kritisk til dette,
men det blir ikke aktuelt å trekke avta-
len nå, sier Fagerbakke. -Derimot er
det ikke sikkert det blir noen fornying
av kontrakten, etter 15 år. Trond
Knudsen, Drifts- og etableringsdirektør
i Clear Channel Norge opplyser om at
det er umulig å si opp kontrakten og at
det eventuelt blir et juridisk spørsmål.
Har dere noen etiske retningslinjer for
hva dere reklamerer for? -Ja, eller nei,
vi følger jo norsk lov, svarer Knudsen.
-Hva med de halvpornografiske rekla-
mene ved Åsvang skole, som til daglig
pryder elevenes skolevei? -Vi holder
oss som sagt til norsk lov, og så lenge
reklamebudskapet ikke bryter med
den, er det opp til annonsørene hva
som skal være på plakaten. Så vet vi
det. Men Clear Channel har prøvd å

utfordre lovgivningen flere ganger. I
Norge har selskapet klaget på alkohol-
reklamelovgivningen og i Sverige på
pornografilovgivningen. 

Støtter du Bush? 
Selskapet Clear Channel er som vi ser
en av Bush-administrasjonens sterkes-
te støttespillere. Hva vil dette bety i
praksis for Trondheims innbyggere? I
praksis betyr det at du som forbruker
indirekte støtter den republikanske
valgkampen gjennom å handle hos de
selskapene som reklamerer på bussku-
rene i Trondheim. -Dette kan ikke folk
godta, mener Bjørn Hugo Hokland i
Grønn Ungdom, og oppfordrer til å
aksjonere mot Clear Channel. En økt
bevissthet rundt selskapet vil kanskje
gjøre det mindre attraktivt å reklamere
på Trondheims busskur, men er dette
nok? Bør ikke vi som lever i byen kreve
at politikerne slutter å kommersialisere
det offentlige rom? 

Kilder 
www.clearchannel.no, 
www.clearchannel.org 

Åse Brandvold 
- Stopp JCDecaux & Clear Channel, Vreng 0104

Stockholms fria tidning - 23.07.2004

VG-nett 26.03.03 
- Kjemper for krigsstøtte,
www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=53064

Attac arbeider under mottoet 'En
annen verden er mulig'. Målet er en
mer rettferdig og demokratisk ver-
den. Attac mener den nyliberalistiske
politikken, som er blitt stadig mer
dominerende på verdensbasis, bør
erstattes med en alternativ politikk
som setter menneskelige hensyn i
sentrum. 

Av Sigrun Tvedten
styremedlem NTNU/HiST Attac

Attac ble grunnlagt i Frankrike i 1998,
etter at den franske avisen Le Monde
Diplomatique oppfordret til å skape en
organisasjon som skulle arbeide for å
innføre en skatt på valutatransaksjoner,
kalt Tobin-skatten. Målsetningen var å
legge en demper på den enorme
mengden ren valutaspekulasjon, som
gjør finansmarkedene ustabile og ver-
densøkonomien utsatt for kriser  som
de verden var vitne til på 90-tallet, i for
eksempel Sørøst-Asia. Konsekvensene

av denne ustabile verdensøkonomien
kan være fatale for folk særlig i utvik-
lingsland, og millioner av mennesker er
blitt tvunget inn i arbeidsløshet og fattig-
dom. Tobin-skatten ble en symbolsak
for arbeidet mot liberalisering og for sta-
bilisering av de globale finansmarke-
dene. Attac ble grunnlagt for å jobbe for
en mer demokratisk og rettferdig ver-
densøkonomi. 

Etter oppstarten i Frankrike spredte
organisasjonen seg raskt til å bli en
internasjonal, usentralisert nettverksor-
ganisasjon. I dag eksisterer Attac i
omkring 50 land, på alle kontinenter.
Attac Norge ble startet opp 2001, og
sluttet seg da til Attacs internasjonale
plattform. I denne fremheves blant
annet arbeidet for skatt på valutatrans-
aksjoner, gjeldsslette, avvikling av skat-
teparadiser og arbeid for et mer rettfer-
dig, globalt handelsregime som også
skal komme de svakeste til gode.

Forandringene i verdenssituasjonen
etter 11.september og 'bushismen' har
også gjort arbeid mot krig sentralt, for å
hindre at krig benyttes som et blir virke-
middel for å sikre økonomiske og geo-
politiske interesser . 

Attac kritiserer den økonomiske globali-
seringen slik den foregår i dag, og kon-
sekvensene av den nyliberalistiske poli-
tikken som dominerer i den økonomiske
og politiske sfæren. Nyliberalismen er
en ideologi, og det sterke presset om
liberalisering, frihandel og privatisering
er en del av denne ideologien, ikke en
nødvendig, naturlig utvikling alle land
må tilpasse seg. Attac har et mål om en
annen globalisering, og er selv en
pådriver gjennom å globalisere kampen
for en annen verden og en alternativ
politikk til den nyliberalistiske. Attac
ønsker en globalisering som setter
menneskelige hensyn foran økonomis-
ke interesser. 

A T T A C  o g  l o k a l l a g e t



Studentsamskipnaden i Trondheim
(SiT) har i sitt dokument "Etisk
grunnlag for SiT" fokusert på rettfer-
dig handel, solidaritet og miljø.
NTNU/HiST Attac synes dette er bra.
Vi stiller oss derfor undrende til at
SiT har et omfattende reklamesamar-
beid med Coca-Cola. Internasjonalt
er Coca-Cola i søkelyset blant annet
for å samarbeide med paramilitære
grupper om drap på fagforeningsakti-
vister, og for å tappe grunnvannsres-
surser i tørre, folkerike områder. 

I delstaten Kerala i India har lokalbe-
folkningen protestert mot at Coca-
Cola bruker opp sårt tiltrengte grunn-
vannsressurser. Selskapet har utbyttet
og forurenset vannet som burde ha
tilfalt lokale urbefolkningsgrupper og
bønder. Befolkningen som bor ved
brustapperiet har blitt syke av alle
tungmetallene som slippes ut, og
bøndene får sine avlinger drastisk
redusert på grunn av mangelen på
vann [1].  

Colombianske aktivister har også satt
i gang en kampanje for å boikotte
Coca-Cola-produkter [2]. Ni Coca-
Cola-arbeidere har blitt drept de siste
tolv årene i Colombia, og aktivistene
beskylder fabrikksjefene for å samar-
beide tett med paramilitære gruppe-
ringer som gjennom drap, terror og
trusler på alle måter forsøker å knuse
fagbevegelsen. Sjefene på Cola-tap-
periene skal ha leid inn styrker fra

den høyreekstreme militsen AUC
(United Self Defence Forces of
Colombia) for å kneble fagforenings-
ledere som nå må sloss for bedre
arbeidsvilkår med livet som innsats.
Aksjonistene synes nå det er på tide å
holde Coca-Cola ansvarlig for det
som foregår på selskapets fabrikker,
og får støtte fra fagforeningsaktivister
i Europa, Nord-Amerika og Australia
[3,4]. Coca-Cola, på sin side, benek-
ter ethvert ansvar.

Dette er alvorlige beskyldninger, men
likevel ikke noe nytt i Latin-
Amerikas historie. I Guatemala
gjennomførte Cola-arbeiderne sist på
70-tallet en lang rekke streiker og
aksjoner mot utallige overgrep og
mord på faglige ledere fra fabrikkens
side. I 1980 gjennomførte Coca-
Cola-arbeidere verden over aksjoner
og streiker for å tvinge Coca-Cola i
USA til å ta konsesjonen fra konse-
sjonsinnehaveren i Guatemala. Denne
kampen lyktes [5].

I Irland vedtok UCD Students Union
i oktober 2003 å boikotte salg av
Coca-Cola-produkter i sine lokaler,
noe som gjorde at Coca-Cola straks
sendte en av sine toppsjefer til Irland
for å roe gemyttene [6]. Dette viser at
Coca-Cola er redde for slike aksjo-
ner, og det er kanskje ikke så rart.
Coca-Colas største verdi ligger ikke i
drikken Coca-Cola, men i merkeva-
ren Coca-Cola, og denne typen aksjo-

ner forbinder Coca-Cola-navnet med
alt annet enn det selskapets markeds-
føringsapparat ønsker det forbundet
med. Det er derfor viktig å gjøre for-
brukerne rundt om i verden oppmerk-
somme på at Coca-Cola like godt kan
stå for drap, vold og undertrykking
som for ungdom, sunnhet og moro.
Hvis Studentsamskipnaden mener
alvor med sine etiske retningslinjer
bør man umiddelbart stanse alt rekla-
mesamarbeid med Coca-Cola. På sikt
bør man også forsøke i størst mulig
grad å fase ut salg av Coca-Cola-pro-
dukter og som et minimum sørge for
at det finnes andre alternative leske-
drikker.

NTNU/HiST Attac
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Åpent brev til Studentsamskipnaden i Trondheim 

K u t t  s a m a r b e i d e t  m e d  C o c a - C o l a !

Både i Latin-Amerika og i India har
bevegelser lansert boikott-aksjoner
mot Coca-Cola. På bildet til høyre  pro-
testerer aktivister  mot drap på fagfore-
ningsledere i Colombia. I et åpent brev
oppfordrer NTNU/HiST Attac SiT til å
kutte ut reklamesamarbeidet med
Coca-Cola. Over: Logoen til boikott-
kampanjen på colombiasolidarity.org.



Av Ronny Kjelsberg
Høgskolelektor, styremedlem NTNU/HiST Attac.

Dersom vi setter disse reformene inn i
en historisk og politisk sammenheng,
kan vi ganske klart se de reelle konse-
kvensene av de endringene vi nå står
overfor.

Det klassiske universitetet
Universitetet har historisk sett vært en
arena for overklassens barn.
Studentene ble opplært til selv-
stendig, kritisk tenkning, og
forskning og kunnskap som mål
i seg selv stod i fokus.
Universitetet var slik en viktig
institusjon for å gi disse studen-
tene den kulturelle kapitalen og
evnen til selvstendighet som
gjorde at de kunne ta over sty-
ringen i samfunnet etter sine
foreldre. I takt med utviklingen
av samfunnet ble studentene
etter hvert i stadig større grad
hentet fra andre lag av folket, og
dette endrer universitetets natur grunn-
leggende. Nå skal ikke alle som tar
høyere utdanning lenger utdannes til
selvstendig tenkende ledere som skal
tre inn i overklassen. Nye kortvarige og
yrkesrettede studier ble etablert for å
skaffe til veie billig kvalifisert arbeids-
kraft til industrien, mens universitetene
for en stor del beholdt de idealene det
tidligere hadde hatt. Det var altså et
slags nasjonalt samarbeid med liten
eller ingen konkurranse om studenter
mellom institusjonene, og et visst klas-
seskille ble bevart ved at mesteparten
av arbeiderklassen ble kjørt inn i høg-
skolesystemet. Det var blant annet dis-
se endringene som skapte de store stu-
dentopprørene på 60- og 70-tallet
[1,2,3].

Skillet utviskes
Den før nevnte situasjonen med
arbeidsdeling er det som nå endrer
seg. Vi er nå i en nasjonal situasjon
hvor alle som vil stort sett har mulighet
til å ta høyere utdanning, og skillet
mellom universitet og høgskole utvis-
kes samtidig. Skillet utviskes på den
ene siden gjennom at utdanningene blir
formelt like. Både høgskoler og univer-
sitet kan nå tilby bachelor-, master- og
PhD-grader, og høgskoler som tilbyr
utdanning innen et stort og bredt nok

spekter, kan få status som universitet.
På den andre siden har den såkalte
kvalitetsreformen gjort at utdannings-
metodene også blir mer like, ved at uni-
versiteter og høgskoler nå kjører under-
visningsmetoder som ligner hverandre
mye mer. Vi ser at det selvstendighets-
idealet som tradisjonelt har preget uni-
versitetet, er i ferd med å forsvinne[4].
Den rasjonaliseringen og effektivise-
ringen som ble startet på 60- og 70-tal-
let, er nå i ferd med å fullføres.

Internasjonal liberalisering
Så langt har vi bare vært gjennom for-
beredende stadier til kommersialisering
av høyere utdanning. Nå følger derimot
den direkte tilretteleggingen. Den sam-
me loven som gjør det mulig for dis-
triktshøgskolene å bli universiteter, gjør
det nå også mulig for private aktører
som BI å få universitetsstatus [5].
Videre har vi det beryktede
Ryssdalsutvalget [6], som foreslo at
statlige høyere utdanningsinstitusjoner
skulle organiseres som selveiende
institusjoner. 

Under WTO finner vi GATS-avtalen,
som også omfatter handel med under-
visningstjenester. Høyere utdanning er
nå blitt et element i verdenshandelen.
Selv om GATS ikke gjelder for områder
underlagt myndighetsansvar, kan det
være uklart hvor grensene går for myn-
dighetenes ansvar for høyere utdan-
ning [1]. Dersom Ryssdalsutvalgets
flertallsinnstilling nevnt over hadde gått
igjennom, hadde det ikke vært hjemmel
i GATS for å forskjellsbehandle norske
utdanningsinstitusjoner og store multi-
nasjonale konsern som jobber mot
utdanningsmarkedet. Nå blir det ikke
flertall på stortinget for flertallsinnstil-
lingen fra Ryssdalsutvalget, men det er
naivt å tro at slike tanker ikke vil dukke

opp på ny i nær framtid.

Selv uten Ryssdal ser vi nå at vi får en
nedbrytning av de demokratiske struk-
turene som tradisjonelt har stått sterkt
på universitetene med valg av rektor og
ledere på fakultets- og instituttnivå. All
makt på universitetet/høgskolen vil lig-
ge hos et styre man etter hvert kan
frykte vil få et flertall av eksterne repre-
sentanter, noe som i praksis betyr
representanter fra næringslivet. Vi kan

da få en situasjon hvor nærings-
livsinteresser i praksis styrer
høyere utdanning i Norge.
Behovet for å være konkurran-
sedyktige i et stadig mer liberali-
sert globalt marked, vil rettfer-
diggjøre denne utviklingen. 

Norge som pådriver
Norge har vært en pådriver
innen den internasjonale libera-
liseringen av utdanningstjenes-
ter. I GATS-forhandlingene
krevde den høyredominerte

Bondevik II-regjeringen blant annet fri
tilgang til utdanningssektoren i en rekke
u-land; Brasil, Chile, Colombia, Egypt,
Filippinene, India, Kina, Pakistan og
Sør-Afrika [7]. Norge krevde full tilgang
innenfor alle GATS-avtalens såkalte
"modes of supply", dvs. full tilgang til å
opprette utdanningsinstitusjoner eid av
norske selskaper, potensielt også med
utenlandsk personell, som så skal kon-
kurrere på like vilkår som lokale univer-
siteter [8]. Norge er slik en aktiv pådri-
ver som jobber for liberalisering av
utdanning i andre land. GATS-forhand-
lingene er noe som normalt blir forbigått
i stillhet, men dette kom fram i medias
søkelys da den daværende sørafrikan-
ske utdanningsministeren Kader Asmal,
tok kraftig til motmæle under et seminar
i Bergen [9], noe som igjen førte til at
en noe mer defensiv norsk regjering
trakk kravet mot Sør-Afrika (men kra-
vene mot de andre landene ble stå-
ende) [10].

For den regionale utviklingen innen
kommersialisering av høyere utdan-
ning, er de prosessene EU nå kjører
fram svært sentrale. Norge er en pådri-
ver også her. Bolognapro-sessen har
som formål å skape en felles europeisk
utdanningsarena innen 2010. En slik
regional strømlinjeforming trenger

Kommersialisering av høyere utdanning
I dag er vi inne i en periode med mange omveltninger innen høyere utdanning. Disse omveltningene vil
få direkte konsekvenser for alle ansatte og studenter ved høgskoler og universiteter i Norge, og noen av
dem fortjener absolutt mer oppmerksomhet enn de kanskje får. 

ENGASJEMENT: Lørdagsmøte i Storsalen på Samfundet 1971.



naturligvis ikke i seg
selv være en fare, men
den er en klar forutset-
ning for en kommersiali-
sering, og dersom vi
går til kilden,
Bolognadeklarasjonen
fra 1999, ser vi at også
her kommer argumentet
om at man "… i særde-
leshet [må] se på målet
om å øke den interna-
sjonale konkurranseev-
nen til det europeiske
systemet for høgre
utdanning." [11].
Kommersialisering er
altså her et utgangs-
punkt for hele proses-
sen. Lisboatraktaten er
sluttdokumentet i
Bolognaprosessen, og
har som sitt sentrale
politiske mål å gjøre EU
til den mest "konkurran-
sedyktige og dynamiske
kunnskapsbaserte øko-
nomien" i verden innen
2010. 

Norge har arbeidet for
en tettere tilknytning til
Lisboatraktaten og til
deltakelse i prosjekter
og initiativer som helt
eller delvis faller utenfor
EØS-avtalen, og regje-
ringen har spilt en
såpass aktiv rolle at Norge skal arran-
gere den neste store ministerkonferan-
sen i denne prosessen i Bergen 19-20
mai 2005. Som neste vertskapsland har
Norge sekretariatsfunksjonen frem mot
ministermøtet, og i den anledningen har
man også laget en egen nettside [12].

I den såkalte "Globaliseringsmeldingen"
[13] nevnes GATS, Bolognaprosessen,
Lisboatraktaten og Kvalitetsreformen i
samme åndedrag når det redegjøres for
regjeringens visjoner om utviklingen av
norske utdanningstjenester. Til og med
den norske regjeringen ser altså at dis-
se prosessene har det samme målet,
og er en del av den samme utviklingen,
og de jobber hardt for å presse denne
utviklingen videre på alle fronter.

Konkurranseskolen
Vi har nå sett at skillet mellom univer-
sitet og høyskole nasjonalt viskes bort. I
stedet for samarbeid om studentene,
blir det nå en konkurranse om studen-
tene både nasjonalt og internasjonalt.
Den lokale konkurransen blir ytterligere 
skjerpet når institusjonene finansieres
etter antall studenter og gjennomfø-

ringsgrad. Universitetet blir en bedrift
som produserer vekttall og studiepoeng.
Som for alle bedrifter vil det da handle
om å maksimere inntektene, og mini-
mere utgiftene. 

Innføring av skolepenger og økte studi-
eavgifter er en internasjonal trend i dag,
og kommer i land etter land etter hvert
som nyliberalismens krav om nedskjæ-
ring av offentlige utgifter når høyere
utdanning. Senest skjedde dette i
England, og det argumenteres for det
også i Norge [14, 15]. 

Oppsummering
At vi med en regjering fra høyresiden i
politikken får en høyere utdanning som
blir stadig mer skreddersydd næringsli-
vet, burde ikke overraske noen. At det
gamle dannelsesidealet ved det tradi-
sjonelle universitetet fjernes er derimot
et klart tegn på at nyliberalismen har tatt
over for verdikonservatismen i å være
den førende ideologien på høyresiden i
politikken både i Norge og internasjo-
nalt.

Hva vil denne liberaliseringen så føre
til? Konkurranse om studentene og inn-

føring av skolepenger vil gi en type
samfunn vi ser f.eks. i USA. Et samfunn
med dyre A-skoler og billigere, men dår-
ligere B-skoler. Skillet mellom de med
velstående foreldre, og de med en min-
dre privilegert bakgrunn gjenopprettes,
og vi får igjen noen skoler som utdanner
samfunnets ledere, og noen som utdan-
ner billig kvalifisert arbeidskraft til
næringslivet. 

Vi ser altså at endringene i høyere
utdanning i dag ikke nødvendigvis er
noe nytt eller fremtidsrettet, de tar oss
tvert imot tilbake til samfunnsstrukturer
vi hadde for 100 år siden, og som de
aller fleste av oss antagelig er glade vi
er kvitt.

Dette er en noe omarbeidet versjon av
en artikkel som tidligere har stått på
trykk i Universitetsavisa, Høgskoleavisa
og Friheten
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KOMMERSIALISERING: Konkurransen om studentene er i full  
gang, NTNU kjører TV-reklame, mens UiO frister med klesbutik-   
ker



09. september kl 19:00
Scapa (Brattørgata)
Kommersialisering av utdanning. Hvor går
veien for høyere utdanning?
14. september kl 19:00
ISAK
Allmøte i Trondheim sosiale forum. Bli med
på å utforme neste års politiske konferanse.
månedsskiftet sept/okt (dato ikke klar)
Café Ni Muser:
Økonomisk nyorganisering i Irak. Hvem tje-
ner, hvem taper?
14. oktober kl 19:00
Krambua (Krambugt.12/14):
Medier: mangfold, makt, eierskap, monopol.
Hvilken rolle holder media på å få i vårt
samfunn?
28. oktober kl 19:00
Krambua (Krambugt.12/14):
Kina – nyliberalisme og WTO. Hvor går
Kina?
11. november kl 19:00 
Klubben, Studentersamfundet:
Education Inc.  Hvem tjener på handel med
utdanning?
05. januar kl 19:00 
Krambua (Krambugt.12/14):
Patenter og programvare. Hvem får makten
over programmene vi bruker?
For endringer: www.stud.ntnu.no/studorg/attac

Chavez vant i Venezuela
Hugo Chavez gikk som ventet av med seie-
ren i tilbakekallelsesvalget i Venezuela, og
han fortsetter derfor som president ut perio-
den. Chavez kom til makten i 1998 med et
solid flertall, og ble gjenvalgt i 2002 på et
program med kraftig bekjempelse av fattig-
dom og omfordeling av ressurser. Hele
tiden har han blitt kraftig motarbeidet av lan-
dets gamle elite og USA, som nødig ser sin
makt over landets oljeressurser glippe, og
som er villige til å ta i bruk udemokratiske
virkemidler for å gjennvinne kontrollen. 

Blant Chavez' gratulanter er Attac Norge,
som synes det er positivt at en president
som står for økt demokratisering og brudd
med nyliberalismen, viser at det fins gren-
ser for pengeseddelens dominans over
stemmeseddelen. Attac oppfordrer den nor-
ske regjeringen om å komme klart ut til støt-
te for Chavez og folkeflertallet.

”Skattetyveri” irriterer tyskere
Attac Tyskland har gjort kjempesuksess
med kampanjen for å få selskapet
Vodafone til å betale tilbake 20 milliarder
euro i skatt til den tyske staten. Bakgrunnen
for aksjonen er at selskapet har drevet med
skatteunndragelser i samband med oppkjø-

pet av Mannesmann. Kampanjen er et ledd
i Attac Tysklands kampanje for et mer rett-
ferdig skattesystem og  mot at storselska-
per trikser med reglene for å unngå å betale
skatt. Kampanjen har vært en suksess og
over 130000 postkort er blitt sendt til firma-
et. 

Matt Damon i Attac-demonstrasjon

Helt til slutt registrerer vi at Attac Tyskland
også har lært noen triks av reklamebran-
sjen, nærmere bestemt produktplassering. I
Matt Damons siste film, "The Bourne
Supremacy" har de sneket seg med både
her og der. Ikke at vi skal drive gratisrekla-
me for Hollywood-filmer, selvsagt. Det er
bedre å gå i demonstrasjon selv enn å sitte
å se på at Matt Damon gjør det. Hvem vet,
kanskje dukker Kristoffer Schou opp?

AKTIVISTER: Matt Damon og Julia Stiles koser
seg i demonstrasjonstog.

UtenriksAttactiviteter

Bli med i Attac

Ja, jeg vil vil bli medlem i Attac
Medlemstype:

Vanlig medlem (kr. 250.-)
Student/skoleelev (kr. 120.-)
Arbeidsledig/trygdet (kr. 120.-)
Pensjonist (kr. 120.-)
Støttemedlem - for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600.-) 

Ønsker å betale med avtalegiro 

Fornavn:______________________________   
Etternavn:_____________________________   
Adresse:______________________________  
Postnummer:___________________________   
Poststed:______________________________   
Land:_________________________________   
E-post:________________________________   
Telefon:_______________________________  
Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:
NTNU/HiST Attac 
Trondheim og omegn Attac 

Svarsending
Avtalenr. 173118/389 OMD.

ATTAC 

Sofienberg Posthandel

0506 OSLO

Kan 
sendes

ufrankert 
i

Norge

Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. For å bli med i NTNU/HiST Attac, eller
Trondheim og omegn Attac, marker dette under “Ønsker å
bli tilknyttet lokallaget:” Du kan også melde deg inn på inter-
nett på www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 8601 85 26761, dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.  

Dersom du ønsker å bidra til bladet med artikler, leserbrev
eller layout mm., ta kontakt med en av redaktørene, eller
send en mail til attac-taklinger@stud.ntnu.no.

Merknad/kommentar:
________________

________________

________________

________________

________________
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Ellers i dette nummer:

Valg 2005

Steinar Alsos skriver om
hvor viktig årets valg kan
være, og om mobilisering-
en i 2005-alliansen.

Programvarepatenter

Per I. Mathisen, filosof og
programmerer gjør en
dybdeanalyse av virkning-
en av nye patentlover på
programvare.

Trondheim Sosiale

Forum:

For andre gang er TSF
arrangert, Taklinger rap-
porterer om blant annet:

- EU-debatt

Kan man gå inn i EU for å
forandre?

- Kamp mot Fattigdom

Bør handelen reguleres?

Attacs landsmøte

Magnus Marsdal og Reiulf
Steen er blant de som tar
opp stafettpinnen når
Steinar Alsos nå trekker
seg som Attac-leder.

Cola-nytt:

-Samfundet bytter ut Cola
-Boikottforsøk i Edinburgh
-Vandana Shiva går ut mot
Coca-Cola

-Bli medlem

Bli kvitt dårlig samvittighet,
bli attactivist du også!

Mobilisér:

Attac samarbeider med LO og
andre organisasjoner om å lage stor-
stilte markeringer mot den nyliberale
politikken i både Trondheim og Oslo,
og etterhvert kanskje også andre ste-
der i Norge. Det viktige er ikke å få
ny regjerning, men å få en ny politikk
er et gjennomgangstema for allian-
sen.      

Les mer på side 7

NY KURS?

Utenriksministrene fra alle NATO-
landene samles i Åre i Sverige, like
over grensa fra Trondheim 24-25
mai. USAs utenriksminister
Condoleezza Rice kommer også for
å bligjøre sine europeiske kolleger,
og søke støtte til USAs okkupasjon
av Irak, og eventuelle fremtidige
militære fremstøt. Det planlegges
massiv mobilisering fra Trøndelag.

Les mer på side 6

Åre, Sverige 

23-24. mai

Trondheim

3. september



Leder
I dette nummeret har vi valgt en todelt
forside, hvor vi fokuserer både nasjo-
nalt og internasjonalt. Sjelden kommer
det en så god mulighet for trøndere til
å vise hva de synes om USAs krigs-
maskineri som når Condoleezza Rice
nå kommer til Åre. Kun en kort tur
med bil/buss eller lignende fra
Trondheim samles altså utenriksminis-
trene fra hele NATO, pluss noen til.
Mange av disse kommer også til å
lande på Værnes lufthavn.

Svenske aksjonister reagerer på at
Sverige knytter seg så tett opp til
NATO, og frykter at landets tynnslitte
nøytralitet skal bli helt borte. De har
organisert overnatting og transport på
sin side av grensen, og inviterer nor-
ske aksjonister. Taklinger-redaksjonen
lover å møte opp mann(og kvinn)ster-
ke, og oppfordrer alle som har en torn
i siden til begrep som “forkjøpskrig”
eller “preventivt selvforsvar” til å gjøre
det samme.

Den andre hovedsaken er stortings-
valget, som selvsagt blir den politiske
hovedprioriteringen denne høsten.
Tidligere leder av Attac, Steinar Alsos,
skriver om valget, og mobiliseringen
fram mot det i en artikkel i dette num-
mer. Også i denne forbindelse forbe-
redes det markering. Kryss av datoen
3. september i taket, gå ut i gatene og
ta et oppgjør med nyliberalismen før
valget.

Ronny Kjelsberg

Taklinger  #2  2005 2.opplag

Taklinger er et partipolitisk uavhengig magasin
utgitt av Attac i Trondheim. Vi har som formål å
skape økt oppmerksomhet om aktuelle lokale
og regionale politiske saker, og å sette disse inn
i et større globalt perspektiv. Taklinger vil sette
dagsorden!

Ansvarlig redaktør:

Ronny Kjelsberg - ronny.kjelsberg@hist.no

Redaksjon:

Torunn Lien Nilsen - torunnn@stud.ntnu.no
Per I. Mathisen
Hallgeir Frøseth Opdal
Sigrun Tvedten
Ståle Fjeldstad

Kontakt:

attac-taklinger@list.stud.ntnu.no
www.org.ntnu.no/attac
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Av Ronny Kjelsberg

Redaktør, Taklinger

På Attacs landsmøte 15.-17. mai 2005,
ble det valgt en ny ledertrio for Attac
Norge. Magnus Marsdal (sjølurbanisert
trønder, journalist i KK og medforfatter
av "3.venstre") rykket opp til leder, og
Marte Nilsen fortsatte som nestleder. Ny
1. nestleder, og årsmøtets lille "sensa-
sjon" var Reiulf Steen. Som en 72 år
gammel veteran fra arbeiderbevegelsen
og fremdeles like aktiv og engasjert, tid-
ligere Ap-leder, statsråd i flere regjering-
er og også tidligere leder av
Europabevegelsen skaper han bredde i
ledelsen, og åpner et rom for Attac blant
nye lag av befolkningen.

I sin innsettelsestale poengterte Steen
at nyliberalismen var den største trusse-
len mot vårt velferdssamfunn og vår
sivilisasjon. Videre lovte han, med glimt
i øyet, at dersom det skulle oppstå kon-
flikter mellom Arbeiderpartiets og Attacs
meninger i enkelte spørsmål, så ville
hans lojalitet ligge hos Attac. 

Lokalt bør det også nevnes at Torunn
Lien Nilsen fra NTNU/HiST Attac ble
valgt inn i landsstyret.

Hovedprioritering for Attac fram mot
valget er 2005-alliansen, som er utførlig

beskrevet i en artikkel av Steinar Alsos i
dette nummer. Det største stridsspørs-
målet på landsmøtet var hva som skulle
være Attacs politiske hovedsak i kom-
mende periode. For sikkerhets skyld var
styret delt i tre i sin innstilling på dette
punktet. Innstillingen ble slik tredelt på
sakene WTO og handel, internasjonal
skattepolitikk og nyliberalisme og krig. I
debatten om hovedsak kom det kraftful-
le innlegg for alle tre alternativene fra
landsmøtesalen, men da det kom til
votering var salen helt klar, og det var
unødvendig med to valgrunder.
Internasjonal skattepolitikk ble vedtatt
som hovedsak for Attac i det kommende
år, noe som er en slags "back to basic"
for organisasjonen, da det selvsagt
også omfatter den såkalte "Tobin-skat-
ten" på valutatransaksjoner.

Internasjonal skattepolitikk kan være
en viktig sak; det er en sak som har fått
mindre fokus i media, og som få andre
organisasjoner jobber grundig med.
Som nevnt i forrige "Taklinger", har
Attac Tyskland hatt stor suksess med
sine avsløringer av tyske selskapers
skatteunndragelse. Her er det nok mye
å hente også blant norske selskaper, og
ikke minst multinasjonale selskaper som
benytter seg av urimelig internprising for
å ta ut profitten i det landet som har
lavest skatt.

Attacs landsmøte: 

Ny ledertrio, nygammel hovedsak

NY LEDELSE: Her ser vi den nye ledertrioen i Attac Norge sammen med den nyvalgte
landsstyrerepresentanten fra Trondheim. Fra Venstre: Torunn Lien Nilsen (NTNU/HiST
Attac), Marte Nilsen (nestleder, gjenvalgt), Magnus E. Marsdal (nyvalgt leder), og Reiulf
Steen (ny første nestleder).



Hva er patenter på programvare,

og hva er i ferd med å skje?

Hvilken effekt vil programvarepa-

tenter ha på IT-industrien og fri

programvare?

Av Per I Mathisen

filosofi- og informatikkstudent

Bill Gates skrev i 1991 i et internt notat i
Microsoft: "Hvis folk hadde forstått hvordan
patenter ville bli gitt når dagens ideer ble
oppfunnet og hadde selv tatt ut patenter,
ville dataindustrien i dag gått helt i still-
stand. Løsningen på dette er patentutveks-
ling med de store selskapene og å  paten-
tere så mye vi kan."  Microsoft søker i dag
om to panter hver dag.

Det amerikanske patentkontoret gir nå ut
rundt 350 000 patenter hvert år, som er 3
ganger så mye som for 20 år siden.  Et
patent er et statlig monopol på framstilling
og salg av en oppfinnelse i det landet det
er søkt i, som regel i 20 år. 

Patentering av programvare er et rimelig
nytt fenomen. Det begynte midt på syttital-
let, fikk noen avgjørende domsavgjørelser
tidlig på åttitallet, men skjøt først virkelig
fart i begynnelsen av 1990-åra. Denne
utviklinga har i stor grad vært drevet fram
av patentstyrene selv, ikke av lovgivere
eller dataindustrien som helhet, som har
kommet på banen først i de senere åra. Så
sent som i 2003 avviste EU-parlamentet
patenter på programvare. Nå har et direktiv
blitt presset gjennom i EU-systemet som
åpner for og legitimerer patentering av pro-
gramvare.

Det er derimot ikke slik at EU og dets
medlemsland, Norge inkludert, i dag ikke
tillater patentering av programvare. Vi har
allerede hatt en svært kontroversiell pro-
gramvarepatentsak i Norge med Bellboy
sitt såkalte patent på "internetthandel". Så
hva er det egentlig de diskuterer i Brussel?

Problemet for patentstyrene i EU er at de
har forskutert lovgivningen som nå diskute-
res. Programvarepatenter har blitt tillatt av
patentstyret i Norge og andre EU-land forut
for en lovendring for å tillate dem.
Patentstyret har rett og slett refortolket bort
det som står i lov om patenter: "Som opp-
finnelser anses ikke noe som bare utgjør:
... 3. planer, regler eller metoder for utø-
velse av intellektuell virksomhet, for spill
eller forretningsvirksomhet, eller program-

mer for datamaskiner." 

Tilhengere av direktiver over hele Europa
gjemmer seg bak påstander om at dette
ikke er noe nytt, at det bare er et såkalt
'harmoniseringsdirektiv'. Jostein Sandvik i
Patentstyret sier til Teknisk Ukeblad: "I dag
står det i patentloven at det ikke kan gis
patent på noe som bare utgjør datamaskin-
programmer og dette medfører en del usik-
kerhet blant patentbrukerne og allmenhe-
ten for øvrig." Dette er derimot en
usikkerhet som nettopp er skapt av patent-
styrene selv, i og med at de tillater utstrakt
bruk av patenter på programvare, uten
noen god hjemmel for dette i lovverket.  

Det er i dag allerede innvilget over 30 000
programvarepatenter i EU, så det er mye
som står på spill.  EU-kommisjonen ønsker
nå å "rydde opp" ved å vedta et direktiv
som blant annet legitimerer patenter på
programvare, kalt "Computer Implemented
Inventions Directive", eller direktiv for data-
maskinimplementerte oppfinnelser. Dette
har gitt en av de største kontroverser i EUs
historie. Direktivet er støttet offentlig av
blant andre Microsoft, Nokia, Ericsson,
Adobe, Apple og Dell. 

Flere av direktivets forkjempere hevder at
det ikke gir rom for programvarepatenter,

mens direktivets kritikere sier det gjør det.
Direktivet hadde sirkulert i EU-systemet en
stund når det i September 2003 kom til EU-
parlamentet, hvor de folkevalgte der tok de
som sa at direktivet ikke skulle tillate pro-
gramvarepatenter på ordet, og stemte
gjennom en rekke modifikasjoner som sik-
ret at patenter på programvare og forret-
ningsmetoder ikke ville bli lovlig.
Patentdirektivet gikk så videre i den eks-
tremt kronglete beslutningsprosessen i EU
til Kommisjonen, som lagde et "kompro-
missforslag" med EU-parlamentets versjon
som fjernet alle de viktige modifikasjonene
fra parlamentet.

Teksten ble videre sendt til Ministerrådet
7. mars i år. Polen, Danmark, Portugal
samt andre ba om at dette forslaget ble
fjerna fra lista over saker som skulle ved-
tas. Den danske og den nederlandske
utsendingen ble instruert av hjemlige folke-
ting om å stemme for reforhandling av for-
slaget (dvs stemme mot vedtak). Da møtet
ble starta, hevda presidenten for rådet at
saken ikke kunne fjernes fra lista over
saker som skulle vedtas uten at alle
sakene måtte utsettes, og med det som
unnskyldning, ble direktivet vedtatt med
den nødvendige enstemmigheten sammen
med resten av forslaga som var lagt fram. 

Rådspresidenten fra Luxemburg uttalte:
"We are adopting the position for institutio-
nal reasons so as not to create a precedent
which might have a consequence of crea-
ting future delays in other processes."
Bedre kan vel ikke alle illusjoner om demo-
krati i EU begraves. 

Forts. på neste side

Programvarepatenter

PATENTERT: Til og med vanlig e-handel vil rammes hardt av programvarepatenter. Her
har et nettsted kjapt regnet opp 20 forskjellige patenter i en vanlig nettbutikk.

VOKSENDE MOTSTAND: Framveksten av patentdirektiver i EU har forårsaket en stadig
økende produksjon av bannere blant aktivister for fri programvare, som eksemplifisert her
ved et banner fra den i så måte produktive nettsiden http://ffii.org.



TSF - Trondheim sosiale forum
Trondheim Sosiale Forum ble

arrangert for 2. gang 7-10 april

2005. Forumet besto av en rekke

møter og workshoper, foruten

kulturelle arrangementer. Vi

bringer her referater fra og kom-

mentarer til noe av det som fore-

gikk.

Av Torunn Lien Nilsen

NTNU/HiST Attac

I løpet av helga 8. - 10. april samlet rundt
150 mennesker seg på kultursenteret ISAK
for å delta på Trondheim sosiale forum.
Forumet er en av de største årlige politiske
konferansene som blir arrangert i
Trondheim, og startet etter et initiativ fra
NTNU/HiST Attac høsten 2003.

Årets konferanse hadde et stort mangfold
av både arrangementer og av organisasjo-
ner som deltok. Blant partiene var spennet
faktisk så stort som fra Rød Valgallianse og
Rød Ungdom til Unge Venstre, og i tillegg
var det en rekke andre organisasjoner som
deltok.

Blant tilbudene til deltakeren var en utstil-
ling med sju etablerte kunstnere fra
Trondheim og Oslo. Kunstnerne var valgt ut
med utgangspunkt i det politiske uttrykket i
kunsten deres. Fokus ble blant annet rettet
mot USAs aggresjon og maktbruk interna-
sjonalt

Det ble også arrangert filmvisning i regi av
Spis de Rike filmklubb fra Kulturhuset
Hausmania. Blant filmene som ble vist var
Mor Godhjerta: Vafler og Nyliberalisme,
omde samme husokkupantene i Mor
Godhjertas vei som nylig ble hevet ut av
politiet.

I tillegg ble det selvsagt arrangert et stort
antall foredrag, debatter og workshoper, og
noen av dem kan dere lese om i dette num-
meret av Taklinger. Konferansen ble avslut-
tet med et møte om religion og globalise-
ring, med innledere både fra den norske
kirke og Moslem Society. 

TRAVLE DAGER: Det var som vanlig mer enn nok å gjøre for funksjonærene under
årets Trondheim sosiale forum. Heldigvis fikk de fine røde TSF-skjorter for strevet.

Global call to action against poverty

Programvarepatenter
Forts. fra s. 3
Unnskyldninga er ekstremt tynn. Det er
mulig å fjerne saker fra avstemmingspakker,
og Polen har gjort det tidligere i jordbrukssa-
ker. 

Direktivet er nå på vei til en andre høring i
EU-parlamentet, noe som er siste hindring
før det trer i kraft. Problemet er at i en slik
andre høring kreves det absolutt flertall
blant alle parlamentets medlemmer, ikke
bare av frammøtte medlemmer. Mange par-

lamentarikere møter ofte ikke engang opp i
parlamentsmøter, og det kan slik bli vanske-
lig å  samle nok parlamentarikere til å stop-
pe direktivet.

Nettavisa ZDNET beskrev det slik: "Hele
land gikk mot det, dens tilhengere kunne
ikke forklare det, og dets eget parlament ba
om at det skulle bli omformulert. To ganger.
Derfor besluttet Ministerrådet å vedta det.
Om det ikke blir et eksepsjonelt parlamenta-
risk jordskjelv, vil Computer Implemented
Inventions Directive få symbolsk godkjen-

ning av EU-parlamentet og få lovs form i
EU." 

Hvorfor all ståheien om programvarepaten-
ter? Er de ikke like bra eller like ille som
vanlige patenter? Det er flere grunner til at
programvare er fundamental forskjellig fra
fysiske oppfinnelser. I bunn og grunn er et
program ikke annet enn en gigantisk algorit-
me satt sammen av mange mindre algorit-
mer. I likhet med andre algoritmer er det
begrenset hvor mange måter en kan effek-
tivt løse et algoritmisk problem. 

Av Ronny Kjelsberg

Redaktør, Taklinger

Politikerdebatten om global fattigdomsbe-
kjempelse på TSF'05 samlet politikere fra
RV til Høyre, og debattantene samlet seg
fort i to blokker. Nestleder i RV, Pål
Hellesnes, og stortingsrepresentant Jørund
Leknes fra SV dannet en blokk, og nestleder
i Unge Venstre, Audun Rødningsby, og for-
mann i Trondheim Unge Høyre, Siri Holm
Lønseth, dannet den andre. Det var kanskje
litt rått parti å sette ungdomspolitikere fra to
av regjeringspartiene opp mot Hellesnes og
Leknes, som på tross av sin unge alder beg-
ge må regnes som ringrever på venstresida.
Særlig representanten fra Unge Venstre bet
likevel godt fra seg på tross av at han step-
pet inn som reserve på kort varsel.

Debatten havnet fort langs kjente linjer: Er
handel et ubetinget gode, eller bidrar handel
uten hindringer strukturelt til å holde de fat-
tigste landene nede. Hellesnes argumenter-
te sterkt for det siste i sitt åpningsinnlegg,
hvor han sa at "å preke økt frihandel i ver-
den i dag er som å invitere u-landa til å delta
i et Monopolspill der de rike landa sitter med
hotell på Rådhusplassen, Ullevål Hageby,
Pilestredet, Skarpsno, Slemdal, Carl Johan
og de andre når vi starter spillet, og så kan
u-landene få Parkveien og Kirkeveien som

startkapital. Og i motsetning til vanlig
Monopol starter u-landa spillet med å skylde
de rike landa mange penger. Det er dette
som blir kalt "fri" konkurranse".

Høyrepartiene på sin side, mente at frihan-
del var ubetinget bra, men at det måtte kom-
bineres med u-hjelp. Unge-Høyre-represen-
tanten mente også, til salens misnøye, at
det var viktig å stille krav i forbindelse med
sletting av u-landsgjeld, og at dette kunne
brukes som et utviklingsfremmende middel.

Det eneste det virket som det var stor tverr-
politisk enighet om, var at de rike landenes
eksportsubsidier var en hemsko for utvik-
lingen. Dette er noe man også har registrert
bred politisk enighet om tidligere også inter-
nasjonalt, men så var det dette med tale og
handling da...

Mellom representantene fra RV og SV var
det vanskelig å finne noen særlig skilnad.
Man kan kanskje med rette spørre seg om
det er noen stor forskjell mellom den unge
radikale fløyen i SV og den delen av RV
som har vokst fram utenfor AKP. Det hadde
vært interessant å hatt en debatt mellom
representanter for disse partiene for å prøve
å finne de klare skillelinjene, om de nå er
der - men det får bli på et senere TSF.



Det er derfor overveiende sannsynlig at dyk-
tige programmerere som blir satt til å løse
samme problem uten på forhånd kjente løs-
ninger vil komme opp med de samme løs-
ningene. Dersom en eller flere algoritmer for
å løse et problem blir patentert, kan proble-
met bli praktisk uløselig uten en patentli-
sens.

Et større datamaskinprogram består av
tusenvis av algoritmer. Det vil være praktisk
umulig å finne ut på forhånd hvilke av disse
kan eventuelt være patentert. Resultatet blir
at en ender opp med et program som i til-
legg til at det må overleve markedet, også
må overleve usikkerheten i rettsystemet.

CEO i Divx Networks sa det på denne
måten til Federal Trade Commission i USA:
"Sluttresultatet er at jeg ikke har den fjernes-
te anelse om vårt produkt går på tvers av
over 120 patenter, som alle holdes av store
selskaper som kan saksøke meg uten å ten-
ke over det."  Det skal godt gjøres for en
programmerer å søke gjennom alle de (til
nå) 30 000 europeiske programvarepaten-
tene for å se om en spesifikk algoritme er

patentert, og enda vanskeligere å gjøre det-
te for alle de tusen algoritmene et større pro-
gram innehar. Det er svært vanskelig å søke
etter algoritmer i en patentdatabase.
Patentkrav er i tillegg skrevet i et svært tek-
nisk språk for å forstås av advokater, ikke
programmerere. 

En annen ting er at anklager om brudd på
patenter er svært dyre å beskytte seg mot.
Siden slike anklager går til sivil rett, er du
ikke uskyldige til det motsatte er bevist, og
du vil trenge en advokat spesialistert i imma-
terialrett, ingen billig fornøyelse, for å kunne
hevde din rett. Her har flere selskaper slått
seg opp med en sleip forretningsstrategi - en
selger lisenser til tvilsomme patenter til en
lavere pris enn det vil koste å beskytte seg i
retten.  Har du ikke mye penger i ryggen,
slik de fleste små selskaper, hobbyister og
åpen kildekodeprogrammere typisk ikke har,
kan du som regel bare pakke sammen
geskjeften med en gang. Og selv om du
skulle vinne i ett land, så kan den som har et
urettmessig eller tvilsomt patent i flere land
saksøke deg i hvert eneste land patentet er
gitt i. Dersom du ikke har råd til å reise eller

betale en advokat til å møte opp for å for-
svare deg, har du i de fleste land tapt på
walk-over. Patenter fører dermed til at et av
de store fordelene med programvare framfor
fysiske tekniske løsninger forsvinner - nem-
lig at programvare er hinsides mye billigere
å framstille. 

Forts. neste side

Av Ronny Kjelsberg

Redaktør, Taklinger

Audun Vindøy fra Unge Venstre og Amund
Vik fra Ungdom mot EU innledet EU-møtet
under TSF, og det var vel et av de møtene
under konferansen som hadde høyest tem-
peratur. Det hjalp i så måte også at Arne
Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim og kjent
EU-motstander, og Audun Rødningsby,
nestleder i Unge Venstre og ditto tilhenger,
befant seg i salen.

Det interessante med de to innlederene er
at de begge kommer fra et ungdomsparti
som har et annet standpunkt i EU-saken enn
moderpartiet. Venstre er som kjent EU-mot-
standere, mens Unge Venstre er tilhengere.
Vik er i tillegg til å være fra Ungdom mot EU,
også AUF-medlem og står slik i den motsat-
te situasjonen.

Debatten havnet fort langs de samme lin-
jene som debatten omkring "det radikale ja"
som nå går for fullt blant annet i
Morgenbladet [1]. Er EU et samarbeidspro-
sjekt som kan fylles med den politikken man
vil, eller er det en lovfesting og konstituering
av en ekstrem markedsliberalistisk politikk
som det vil være så godt som umulig å snu?
Unge Venstre hevder det første, og har også
en realpolitisk tilnærming. EU er her, og ser
ikke ut til å forsvinne med det første, er det
ikke da bedre å gå inn og ha en liten stem-
me, enn å stå utenfor med ingen stemme?
Amund Vik brukte på sin side en del av de
samme poengene han har i sitt innlegg i
Morgenbladet 8/4 [1]. I en fotball-metafor
beskriver han at det å gå inn i EU for å føre
en mindre markedsliberalistisk og mer rett-
ferdig politikk tilsvarer at  "man godtar at
høyresiden skal lede 10-0 når kampen star-
ter, og at dommeren er fra Luxembourg".

Videre hadde Vik tatt med seg 100 sider ny
EU-grunnlov, og markerte forskjellen på EU-
grunnloven og mer tradisjonelle grunnlover
som er på bare noen få sider. Grunnloven er
svært detaljert, påpekte Vik, og inneholder

også formuleringer som gjør det ulovlig for
enkeltland å motarbeide noe som er blitt
vedtatt i EU. Det kan altså virke som en viss
"demokratisk sentralisme" er på vei inn i EU-
systemet. 

Arne Byrkjeflot var den som høstet størst
applaus med et engasjert innlegg fra salen
hvor han konkluderte med at "EU er det ver-
ste i verden". Han påpekte at alt det de
såkalte globaliseringsmotstanderne kjemper
imot i WTO, MAI-avtalen, GATS, patent på
liv, patentvern på medisiner osv. allerede er
innført helt eller langt på vei i EU og EØS.
EU er på mange måter regionalt det som
kreftene bak nyliberalismen drømmer å få til
på verdensbasis, sa Byrkjeflot, i og med at

EU allerede har erstattet politiske drøftelser
ved å vedta kapitalens fire friheter og overla-
te til EU-domstolen å dømme. Det er dette
som i følge Byrkjeflot nå skal grunnlovfestes,
og han beskrev slik EU som den globale
kapitalismens modell og drøm.

Et annet stridsspørsmål var østutvidelsen.
Er den et solidaritetsprosjekt overfor de øst-
europeiske landene, eller er den rett og slett
et forsøk fra mektige krefter i Vest-Europa
på å presse ned lønningene i vest? Vik og
Byrkjeflot mente klart det siste, og Byrkjeflot
la også ut om hvordan dette var en kamp
fagbevegelsen nå kjempet.
Representantene fra Unge Venstre sa seg
enige i at østutvidelsen antagelig var moti-
vert i egeninteressen til de rike vestlige lan-
dene, men mente dette var irrelevant da
utvidelsen uansett kommer befolkningen i
Øst-Europa til gode.

Som en oppsummering kan man vel kan-
skje si at det i denne debatten var nei-siden
som hadde de mest håndfaste og dokumen-
terte argumentene, men ja-siden oppveiet
det delvis med mange engasjerte innlegg fra
en stor Unge Venstre-gruppe i salen.
Debatten kommer uansett til å fortsette
framover, blant annet helt sikkert i
Morgenbladet. Utgave nr 9 av tidsskriftet
Kontur er også interessant i så måte.
Taklinger tar gjerne imot engasjerte leser-
brev, og vi lover flere nye nummer før en
eventuell ny avstemning.

Noter:
[1] Morgenbladet kjørte en lang sak om det radi-
kale ja 1/4-05, Debatten vil nok fortsette der
utover våren. Se for eksempel Morgenbladets
nettsider, www.morgenbladet.no
[2] Om "det radikale ja" - sett fra venstre,
Morgenbladet 8/4-05, http://www.morgenbladet.
no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050408/ODE-
BATT/104080012/-1/DEBATT

“EU ER DET VERSTE I VERDEN”: Arne
Byrkjeflot, leder for LO i Trondheim høstet
både applaus og munterhet under sitt enga-
sjerte innlegg på TSF-møtet.

EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

BANANREPUBLIKK:   Aktivister for fri pro-
gramvare er kritiske til EUs nye patentdirek-
tiv.



Programvarepatenter
Forts. fra forrige side

Overbrede patenter er også et kjempepro-
blem. Enkelte firma, som Acacia
Technologies, patenter alt mulig rart de tror
kan en gang bli oppfunnet, og når det blir
oppfunnet av noen, så krever de lisensavgift
fra offeret. Acacia driver selv ikke verken
med produktutvikling eller forskning. Slike
overbrede patenter er et særskilt stort pro-
blem for programvare, da algoritmiske
patenter av natur ofte blir brede, og løs-
ningsrommet i dataverden er smalt og
patenter vanskeligere å unngå.

Da patenter i dag ofte brukes kun til kryssli-
sensiering er det ofte selskaper som er i
nedtur og har sluttet eller er i ferd med å
slutte å produsere noe nyttig, og som ikke
lengre har noe å tape, som går til søksmål.
Et eksempel på dette er 3D-grafikkpatentet
til American Video Graphics (US patentnr
4,734,690, gitt 1988). Det ble først brukt i

fjor, og kom som en fullstendig overraskelse
på dataindustrien. Hvis de vinner gjennom
med patentet, vil det kunne rasere store
deler av spill-industrien, i følge en advokat
som skriver for International Game
Developers Association. 

En stadig mer populær forretningsmetode
er å søke patenter ikke på teknologi som en
selv ønsker å utnytte, men på deler av en
teknologi som en anser som sannsynlig at
noen andre vil finne opp. Når forskere da
bruker en patentbase for å finne ut hva som
er patentert før de setter i gang forskning,
slik at de ikke finner opp noe som er paten-
tert, så vil slike minefelt av patenter som
dekker oppfinnelser som en dag kan bli gjort
føre til at patentsystem hindrer det patenter-
te fra noensinne å bli funnet opp. Det må
kunne sies å være et reduksjon til absurdite-
tav hele patentsystemet, som nettopp eksis-
terer for å oppfordre til innovasjon. 

Vi ser stadige eksempler på selskaper som
blir truffet av patentsaksmål som kommer
helt ut av det blå. Ville 3D-spill ha tatt av
hvis ID Software, som var først ute med å
popularisere dette, som bittelite programva-
reselskap hadde måtte betale patentlisens
for 3D-teknologi? Ville vi hatt plugins til nett-
lesere i dag om Eolas hadde hevdet sitt
patent på dette tidlig i teknologiens utvik-
ling? Ville GIF-formatet blitt populært om
Unisys hadde krevd en patentavgift på det
fra starten av? Svaret er høyst sannsynlig
nei.

Forkjempere for patenter sier ofte at paten-
ter er det eneste som gir små bedrifter en
mulighet til å komme inn på markedet med
ny teknologi, uten at de store selskapene
automatisk snapper det opp. Problemet
med det er at store selskaper kan snappe
opp teknologien uansett, og heller ta rettsa-
ken det kan medføre. Microsoft gjorde dette
mot Stac Electronics og Boost, som begge
vant mot Microsoft i retten, men selv om de
fikk mye i erstatning og enda mer i forlik
etterpå, så var de i realiteten ferdige i mar-
kedet. Selskapet Eolas var ikke så heldige
mot Microsoft, deres patent ble til slutt
underkjent i retten, ironisk nok etter mye
hjelp fra patentmotstandere verden over.

Programvare, lik andre ideelle uttryksfor-
mer som fiksjon og matematikk, beskyttes i
dag av opphavsrett. Dataindustrien har klart
seg med denne beskyttelsen siden industri-
ens begynnelse, og det finnes ingen gode
argumenter for hvorfor programvarepatenter
skal være nødvendige. Men mye vil dess-
sverre ha mer, og de største programvare-
bedriftene har de siste to tiåra dyttet fram
ekstra beskyttelse av programvare som ver-
ken er i dataindustrien generelt eller forbru-
kerne sine interesser. Et dataprogram har
nå opphavsrett som en bok, kan patenteres
som en binders, kan inneholde forretnings-
hemmeligheter, krever at brukerne må "sig-
nere" en kontrakt før bruk som et mobil-
abonnement, og produsenten kan i tillegg
avskrive seg totalt alt ansvar for alt som kan
gå galt. 

Det er på tide å si at nok er nok, og at det
som skjer i programvare ikke kan være en
del av et patent. EU-parlamentet skal slutt-
behandlet programvarepatentdirektivet 4-7.
juli i år.

Av Ronny Kjelsberg

Redaktør, Taklinger

23-24. mai arrangerer NATO et utenriksmi-
nistermøte i Åre i Sverige. I den forbindelse
forbereder det svenske Network for Global
Peace and Democracy markeringer. I en
uttalelse som har florert på e-postlister og
radikale nettsider på begge sider av geren-
sen heter det blant annet: 

“Det är krigens förespråkare och
NATOs förtryckarapparat som kommer till
oss men vi vill inte att detta leder till ett för-
täckt svensk medlemskap som står i fla-
grant strid med vårt lands neutralitetstän-
kande.”

ATTAC Norge vedtok på sitt landsmøte
støtte til demonstrasjonsplanene, og skriver
i en uttalelse at:

“Attac deler initiativtakernes
bekymring over den stadige mer offensive
politikken til NATO. USAs nye forsvarsmi-
nister Condoleezza Rice kommer også på
møtet for å mobilisere NATO for USAs
okkupasjon av Irak. 

Vi tar avstand fra alle former for
forkjøpskrig. Vi tar også avstand fra den
norske regjeringas støtte til okkupasjonen.“

I tillegg til Attac, har også LO vært på
banen og uttrykt støtte overfor initiativet.

Adresseavisen har også skrevet om forbe-
redelsene til demonstrasjonene. 

Kenneth Fuglemsmo, leder i LOs ung-
domsutvalg i Trondheim, bekrefter til
Taklinger at LO allerede har satt opp en
buss til Sverige, og han anbefaler interes-
serte å kontakte ham på telefon 416 90
446. 

Så er det bare for krigsmotstandere å
notere seg datoen og følge med framover.

KOMMER: USAs utenriksminister Condoleezza
Rice.

KOMMER: Storbritannias utenriks-
minister Jack Straw.

Motstand mot NATO i Åre:

GLOBAL MOTSTAND: Også i andre deler
av verden er det motstand mot krigen. Her
fra Attac Mallorca.

KRITISK: Per I. Mathisen synes ikke paten-
ter på programvare er en god idé.



Av Steinar Alsos

styremedlem i Attac Norge

Frankrike, 1997: Etter to år med omfattende
sosial mobilisering, fosser venstresida fram
og tar en knusende seier i parlamentsvalget.
Sosialistpartiets leder Lionel Jospin blir ny
statsminister for en flertallsregjering hvor
også kommunistpartiet deltar. Troen på en
ny politisk retning er sterk.

Frankrike, 2002: Høyreekstrem-isten Jean-
Marie Le Pen slår ut Jospin i første runde i
det franske presidentvalget. Jospin trekker
seg fra partiledervervet og forsvinner fra
fransk politikk. Fem år med sentrum- ven-
streregjering hadde ikke gitt noen merkbar
kursendring i Frankrike, snarere tvert imot.
Jospin-regjeringen har fortsatt fransk rekord
i privatisering. Man lyktes ikke å skape et
klart alternativ til den nyliberalistiske politis-
ke utviklingen. Og både sosialist- og kom-
munistpartiet opplevde ras i medlemstall.

Norge, 2009: Dagens regjering tapte valget
i 2005. Vi fikk en flertallsregjering utgått av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Men
sentrum-venstreregjeringen klarte ikke å
reversere privatiseringen. Kuttene i
Folketrygden ble opprettholdt. Norge fortsatt
med en aggressiv politikk for markedsad-
gang i Verdens handelsorganisasjon.
Arbeidsmiljøloven ble svekket. Kort sagt:
Det ble ikke tatt noe oppgjør med den nyli-
beralistiske retningen.

Stortingsvalget i 2009 ender med rekordlav
valgdeltagelse - og rent flertall til Høyre og
Fremskrittspartiet.

- Alt var ikke bedre før -
Sånn vil vi ikke at det skal gå. Og selvsagt
er det en mulighet for at en ny regjering skal
klare å føre en ny politikk. Men det kommer
ikke til å skje av seg selv. For når Jens
Stoltenberg lover oss ny kurs med et nytt
flertall etter valget 12. september, skal vi
huske et par små detaljer. For eksempel at
Arbeiderpartiet hadde hovedansvaret for
sykehusreformen. At det var Arbeiderpartiet
som satt i regjering da Statoil og Telenor ble
privatisert. At Gudmund Hernes var utdan-
ningsminister da hele skolesektoren ble libe-
ralisert under Gats-avtalen i WTO. At
Pensjonskommisjonen ble nedsatt av regje-
ringen Stoltenberg, at SVs ledelse måtte
overtales av sitt eget parti for å gå mot kutt-
forslagene i Folketrygden, og så videre.

- 2005-alliansen -
Dette betyr ikke at det ikke spiller noen rol-
le hvem som sitter i regjering. Selvsagt gjør
det det. Men presset mot en ny regjering for

ikke å endre den politiske hovedkursen kom-
mer til å være sterkt. Det er sterke interesser
som ønsker at den politiske dereguleringen
skal fortsette. Da blir det opp til oss å presse
i den andre retningen. En ny regjering treng-
er å bli presset utenfra, sa SVs partisekre-
tær Bård Vegar Solhjell for et par-tre måne-
der siden. Vi har tenkt å ta Solhjell på ordet.

Første etappe blir valgkampen. Attac har
sammen med LO i Oslo, Fellesrådet for
Afrika, Utdanningsfor- bundet Oslo, PRESS
Redd Barna Ungdom, Latin-Amerika-grup-
pene og For Velferdsstaten laget 2005-alli-
ansen. Vi tror grasrotorganisasjonene må
bygge sin egen valgkampbevegelse. En
bevegelse med lojalitet til politiske saker,
ikke til partitoppenes strategier. En slik
bevegelse vil tjene kampen mot nyliberalis-
men. Og den kan revitalisere vårt skran-
tende folkestyre.

Dette er en ny allianse i norsk politikk. Den
vokser fram fordi det har oppstått nye mulig-
heter til samarbeid: På den ene siden finnes
det en global demokratibevegelse mot nyli-
beralismen som har samlet hundretusener i
enorme demonstrasjoner de siste fem
årene. Denne bevegelsen kom for alvor til
Norge i juni 2002, da 10.000 mennesker i
Oslos gater demonstrerte mot
Verdensbanken. På den andre siden har vi
fortsatt Europas sterkeste folkebevegelse:
fagbevegelsen. Hvor sterke kan disse to
kreftene bli sammen? Det er det på tide at vi
finner ut. Det står for mye på spill til at vi bør
møte offensiven fra nyliberalistene på hver
vår kant. Derfor har 2005-alliansen inngått et
formelt samarbeid med sikte på nettopp
valgkampen i 2005. Vi vil arrangere møter.
Vi vil spre informasjon. Og vi inviterer andre
organisasjoner i grasrotnorge til å gå sam-
men med oss om et en stor, folkelig masse-
mobilisering i 2005: Lørdag 3. september.

Lørdag 3. september blir ikke partitoppenes
dag. Det er ikke medias dag. Lørdag 3. sep-
tember skal bli aktivistenes dag, dagen hvor

de utenomparlamentaris-
ke bevegelsene skal set-
te dagsorden. Mot nyli-
beralisme og krig. For
gjeldsslette til de fattige
landene. Mot kutt i
Folketrygden. For et
menneskelig arbeidsliv.

For demokrati og solidaritet som viktigere
verdier enn markedsmakt og bedriftsøkono-
misk lønnsomhet. Vi skal gjøre motstand til
reell motmakt.

Dette samarbeidet vil gjøre denne valg-
kampen til et politisk eksperiment, utenfor de
politiske partiene. Fagbevegelsen og solida-
ritetsorganisasjonene har ikke lang tradisjon
for å samarbeide så tett som det vi nå legger
opp til. Vi vet ikke hvor sterkt et samarbeid
mellom de gamle, tradisjonsrike sosiale fag-
organisasjonene og de nye sosiale beve-
gelsene kan bli.

- Etter valget -
Første etappe i kampen for en ny politisk
kurs blir fram mot valget. Og valget blir vik-
tig. Det blir en kamp mellom tilhengere av
velferdsstaten og forkjempere for nyliberalis-
men. Den står mellom en politikk bygd på
demokrati og solidaritet og en politikk som
setter markedsmakt og snever bedriftsøko-
nomi i sentrum. Vi tror en sterk mobilisering
av grasrotbevegelsene er en forutsetning for
å bekjempe nyliberalismen. 

Men det innebærer også at valgkampen hel-
ler ikke kan overlates til noen få topper i
organisasjons-Norge. En håndfull kontorrot-
ter har ingen mulighet til å mobilisere de
massene som trengs for å skape reelt poli-
tisk press fra grasrota. Attac-lederen er ikke
grasrot. Attac-medlemmene er det.

Derfor vil ikke vi sitte på hvert vårt kontor
for å lage verken demonstrasjoner eller
andre folkelige bevegelser. Derfor inviterer
vi aktivister og andre interesserte til å bli
med på jobben med å gjøre 3. september til
en stor begivenhet, derfor vil vi diskutere
med alle som er interesserte hvordan vi best
mulig skal få mobilisert krefter sterke nok til
å utgjøre en reell motmakt.

Det er ikke gitt at vi lykkes. Men hvis dette
går bra, hvis vi klarer å mobilisere brede fol-
kelige bevegelser for en reelt sett ny politisk
kurs etter valget, da har vi skapt en politisk
kraft som virkelig kan utgjøre en forskjell i
norsk politikk. Og da har vi også lagt et
grunnlag for å fortsette arbeidet etter stor-
tingsvalget 12. september. Der ligger lista.
Det er vårt ansvar. Og det ansvaret skal vi
ta.

Oslo 2005s hovedparoler:
* Global rettferd - slett ulandsgjelda!

* USA ut av Irak - norske styrker hjem nå!

* Styrk offentlig velferd - stopp privatiseringa!

* Forsvar Folketrygden - stopp nedskjæringene!

* Styrk arbeidsmiljøloven - Ja til et menneskelig arbeidsliv!

* WTO gjør vondt verre - trekk norske krav til fattige land!

2005 i Trondheim
Også i Sør-Trøndelag har Attac tatt initiativ
til et samarbeid med LO og andre organisa-
sjoner fram mot valget. Foreløpig er allian-
sen ikke offisielt stiftet, men etter planen er
den det når du leser dette. Det ser derfor ut
til at det blir store markeringer mot nylibera-
lismen også i Trondheim den 3. september. 

Organisasjoner som har vært med i plan-
leggingsarbeidet i Trondheim er blant annet:
Attac, Lo i Trondheim, Aksjon for velferds-
staten, Fremtiden i Våre Hender, Sør-
Trøndelag Bondelag og PRESS.

A k t i v i s t e n e s  e g e n  v a l g k a m p

NY POLITIKK I 2005: Steinar Alsos skriver
om valget, og om Oslo 2005.



Samfundet kaster ut Coca-Cola, men

Pepsi kommer i stedet

Under samfundet-møtet “Galtungs Verden”
22 / 9 - 04, oppfordret NTNU / HiST Attac
Studentersamfundet i Trondheim til å boikot-
te Coca-Cola
på grunn av de
menneskeret-
tighetsbrudd i
India og
Colombia som
ble beskrevet i
forrige
Taklinger.

Ad omvieier har
Taklinger-redak-
sjonen fått nyss
i at Samfundet nå har valgt å ikke fornye
Cola-kontrakten, men samfundet-leder Gøril
Forbord sier til Taklinger at dette er av foret-
ningsmessige hensyn. Samfundet har inn-
gått ny kontrakt med Ringnes, og kommer til
å servere Pepsi fra og med i sommer.

Pepsi har et rulleblad i bl.a. India som ikke
står tilbake for Coca-Cola sitt, og innebærer
slik ikke noe lyspunkt for etisk bevisste sam-
fundetgjengere. En liten forbedring kommer
det likevel ved at man nå kan kjøpe Solo,
Villa og andre leskedrikker som enn så
lenge er uavhengig av brusgigantene.

Coca-Cola forsøkt sparket ut av univer-

sitetet i Edinburgh

Mer Coca-Cola:
Taklingers
Skottland-korre-
spondent Hallgeir
Frøseth Opdal var
tilstede da student-
forsamlingen
EUSA ved
Universitetet i
Edinburgh 9. mars
forsøkte å vedta
en boikott av
Coca-Cola-pro-
dukter ved univer-
sitetet.

På tross av en
fullsatt sal, og stort flertall for boikott gikk
ikke resolusjonsforslaget igjennom. Patrick
Hannon forklarer til Taklingers korrespon-
dent at universitetets svært strenge regler
gjør at studentene likevel ikke var mange
nok til å få et gyldig vedtak.

Taklinger-redaksjonen håper EUSA forsøker
på ny, og kaster ut drikken som har vist seg
å ikke være særlig sunn verken for de som
drikker den, produserer den, eller bor i nær-
områdene av fabrikkene.

Stadig bråk for Coca-Cola i India

I Le Monde Diplomatique, nordisk utgave, nr
3/2005 skriver den indiske aktivisten
Vandana Shiva:

“Den 20. januar 2005 ble det dannet menneskeli-
ge lenker rundt Coca-Cola- og Pepsifabrikker over
hele India. Folkedomstoler har beordret «vannpi-
ratene» å forlate landet. Situasjonen i Plachimada
viser at folket har makt til å beseire private selska-
per. Bevegelsene for bevaring av vann dreier seg
for øvrig om mer enn bare det. De setter seg også
opp mot demninger, samt store prosjekter som
planlegger å endre elveløp i hele India. De kritise-
rer Verdensbankens oppmuntring til privatisering,
samt privatiseringen av Delhis vannforsyning. Og
vi må ikke glemme at slik plyndring ikke kan finne
sted uten hjelp fra sentraliserende og korporative
stater. Kampen mot vannrøveriet angår ikke bare
India. Overdreven utvinning av grunnvann og sto-
re prosjekter for endring av elveløp hindrer beva-
ring av kloden som helhet. For å forstå hva dette
dreier seg om, må man være klar over at dersom
hver del av vår planet mottok like mye regn, på
samme tid og etter samme skjema, ville vi ha de
samme planter og dyr overalt på jorda. Vår planet
er imidlertid bygd på mangfold. Planetenes hydro-
logiske syklus er et vanndemokrati – et fordelings-
system for alle levende arter. Og uten vanndemo-
krati kan det ikke finnes demokratisk liv.”

Den indiske kampen mot Coca-Cola fortset-
ter altså med uforminsket styrke.

Cola-nytt

Bli med i Attac

Ja, jeg vil vil bli medlem i Attac
Medlemstype:

Vanlig medlem (kr. 250.-)

Student/Trygdet/etc. (kr. 120.-)

Ungdom under 20 (kr. 50.-)

Støttemedlem - for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600.-) 
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Etternavn:_____________________________   
Adresse:______________________________  
Postnummer:___________________________   
Poststed:______________________________   
Land:_________________________________   
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Telefon:_______________________________  
Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:
NTNU/HiST Attac 
Trondheim og omegn Attac 
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Avtalenr. 173118/389 OMD.

ATTAC 

Sofienberg Posthandel
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Norge

Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men mangler
det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt lite skjema som
gjør at du kan melde deg inn og begynne å jobbe sammen med
andre om politiske og samfunnsmessige spørsmål i Attac. For å bli
med i NTNU/HiST Attac, eller Trondheim og omegn Attac, marker
dette under “Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:” Du kan også melde
deg inn på internett på www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt ønsker
å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på kontonr. 8601 85
26761, dersom du ønsker å øremerke støtten til avisen, merk giroen
“Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til bladet med artikler, leserbrev eller layout mm.,
ta kontakt med en av redaktørene, eller send en mail til 
attac-taklinger@list.stud.ntnu.no.

Merknad/kommentar:
________________

________________

________________

________________

________________

TENKER BUSINESS:

Samfundet-leder Gøril
Forbord

BRUS I TRØBBEL:

Coca-Cola møter mot-
stand både av etiske
og forretningsmessige
årsaker
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Ellers i dette nummer:

Hjemfall eller bort-

fall?
Rune Serstad Røvik skri-
ver om kampen om hjem-
fallsretten.

Internasjonal skatt
Birgit Undem skriver om
internasjonal skattepoli-
tikk, og hvorfor det er vik-
tig å få den på dagsorden

Kampen om uni-

versitetene
Professor Audun Øfsti går
i dybden på universitets-
politikken i et intervju i det-
te nummer.

Ny rektor i Oslo
Attac Blindern er fornøyde
med rektorvalget ved UiO.

Siden sist:
- Bergen sier nei til Clear
Channel
- Per Kleppe til Attac
- Rapport fra Åre-demon-
strasjonen

Bli medlem
Bli kvitt dårlig samvittighet,
bli attactivist du også!

Fokus: Studentpolitikk

Ny regjering

Ny politikk

Er studentpolitikk politikk, eller er det noe helt annet? Taklinger ser på

studentpolitikken i Trondheim fra mange synsvinkler, fra studentenes,

fra de ansattes, fra aktivistenes og fra studentpolitikernes.  Se side 4-7

Sammen med mange andre organi-
sasjoner, stod Attaclagene i Sør-
Trøndelag bak aksjonen Ny Kurs
2005 i forkant av stortingsvalget.
Denne aksjonen gikk blant annet ut
på å stille krav til partiene, for å kun-
ne kreve en ny politikk etter valget.

Taklinger går i dette nummeret igjen-
nom de kravene som vi har stilt, og
de svarene vi har fått fra Ap, SV og
Sp. På bakgrunn av disse svarene
prøver vi å gi en pekepinn på hvor vi

reelt sett kan forvente oss en ny
kurs.

Videre tar vi for oss andre spørsmål
som er blitt besvart under (og etter)
valgkampen, spørsmål stilt av både
Attac og andre organisasjoner.
Samlet sett vil dette forhåpentligvis
gi en liten pekepinn på hvorvidt vi
kan forvente oss ny politikk, og ikke
bare gammel politikk bak nye mas-
ker.

Les mer på side 8, 9 og 10

FILOSOFEN DEN ANSATTE

STUDENTPOLITIKEREN STUDENTENE?
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Leder
Mange har jobbet hardt for å bli kvitt
den nyliberale politikken til den høy-
redominerte Bondevik II-regjeringen.
Nå er regjeringen falt, men det gjen-
står å finne ut om det blir en ny poli-
tikk, eller bare en ny regjering. Vi har
prøvd å rydde opp litt i den enorme
jungelen av løfter partiene har kom-
met med i valgkampen, og prøver å
gi et innblikk i hva vi bør kunne kreve
av ny politikk.

Den 2.-12. mai var det valg av stu-
dentrepresentanter til styret ved
NTNU. 2155 studenter avla stemme,
en oppslutning på 11,5%. Hva er det
som gjør at det er så liten oppslutning
blant studentene omkring universi-
tetsdemokratiet? Under Dusken 9/05
hadde en artikkel om hvordan NTNU
er et annerledesuniversitet ved at det
ikke har politiske lister, og at skillet
mellom studentpolitikerene er mindre
tydelig enn ved UiO og UiB. 

Er det svaret, eller er rett og slett
dagens studenter for opptatt med å
oppfylle kvalitetsreformens krav til
obligatoriske øvinger og gjennomfør-
te vekttall? Er det kanskje heller slik
at dagens studenter er vokst opp
med MTV og er for opptatt av å ha de
riktige klærne og den rette frisyren
når de sitter i kantina, til å bry seg om
kjedelige greier som valgte eller
ansatte ledere, samlokalisering og
kommersialisering av høyere utdan-
ning? Taklinger tar saken, og sier
som Oddvar Stenstrøm: -Er det slik vi
vil ha det?

Ronny Kjelsberg

Av Rune Serstad Røvik

NTNU/HiST Attac

Kraft og hjemfall
I 2003 hadde kraftprodusentene en samlet
inntekt på ca. 70 mrd. kroner, i 2004 ca. 40
mrd. kroner. 90% av kraftverkene eies idag
av kommuner, fylkeskommuner og stat.
Denne eiersituasjonen gjør at alle i Norge får
sin del av verdiskapningen. Selges kraftver-
kene til utenlandske selskap, vil inntektene
strømme ut av landet. Dette kan fort skje, for
sterke krefter i det politiske miljøet og i deler
av bransjen selv har ivret sterkt for å åpne
opp for salg allerede i mange år. Dette til
tross for at støtten for å oppgi nasjonal kon-
troll over vannressursene er minimal i befolk-
ningen. En undersøkelse MMI gjorde i
november 2004 viste at bare 1% ønsket uten-
landske eiere. 66% ønsket offentlige eiere,
21% private norske aktører, mens 11% svar-
te vet ikke. En tilsvarende undersøkelse gjort
i februar 2003 hadde så godt som like tall,
noe som viser at meningene om dette ligger
fast i befolkningen. Selv om flertallet i folket
er entydig imot, har
Bondevik-regjeringen,
anført av Høyre, jobbet
hardt for å få til et salg.
Høyre og FrP er de enes-
te partiene som har pro-
gramfestet opphevelse
av hjemfallsretten. 

Hjemfall er en ordning
som gjør at vannfall og
kraftverk overføres til sta-
ten ved en endt konsesjonsperiode. Er utbyg-
geren privat eller utenlandsk, gis konsesjo-
nen for en tidsbegrenset periode på inntil 60
år. Etter konsesjonstidens utløp hjemfaller
vannfallet og alle innretninger i forbindelse
med dette vederlagsfritt til den norske stat.
Idag er ca. 6.5% av vannkraftproduksjonen
underlagt hjemfall. Er utbyggeren kommune,
fylkeskommune, staten eller selskaper som i
hovedsak er eid av disse, gis konsesjonen på
ubegrenset tid. Deres konsesjoner gjelder
bare så lenge  selskapene tilfredsstiller vilkå-
ret om offentlig eierskap. Velger en offentlig
eier å selge mer enn en tredjedel av kraftsel-
skapenes kapital eller stemmer til private eller
utenlandske aktører, opphører den tidsube-
grensede konsesjonen, og staten vil kreve
hjemfall etter 60 år regnet fra det opprinnelige
konsesjonstidspunktet. Denne ordningen
innebærer en effektiv barriere mot salg av
offentlig eide vannkraftverk. Men i nyliberalis-
mens tidsalder er ingenting hellig, heller ikke
norske fossefall.

Etter Bondevik-regjeringens tiltredelse i 2001
kom det signaler fra ESA og norsk forvaltning
om at man ønsket å forandre regelverket. I et
høringsnotat fra 2002 begrunnet Olje- og
Energidepartementet en endring med at det

var ønskelig å få et marked ikke bare for
omsetning av kraft, men også for omsetning
av kraftverk. Den konkrete begrunnelsen var
at det var ønskelig å få inn ny kapital og kom-
petanse i denne sektoren. ESAs begrunnelse
var at de norske reglene var i strid med EØS-
avtalen. Problemet for ESA er ikke hjemfalls-
ordningen i seg selv, men de hevder at
reglene forskjellsbehandler private/utenland-
ske aktører og offentlige selskaper i form av
forskjellene i konsesjonstid, noe som er i strid
med EØS-avtalens regler om fri flyt av kapital
og fri etableringsrett. Etter at disse initiativene
kom, nedsatte man i 2003 et utvalg som skul-
le vurdere ulike modeller for norske vann-
kraftverk, det såkalte hjemfallsutvalget. Deres
innstilling (NOU 2004:26) ble overlevert til
statsråden 30. november 2004. 

Delte meninger
Utvalget var delt hva angikk forslag til nye
regler. Flertallet, som bestod av EBL (kraft-
verksbransjen), PIL (prosessindustrien) og
Olje- og Energidepartementet, gikk inn for å
fjerne lovvernet mot at vannkraftanlegg kan

selges til utenlandske
selskap. I tillegg villle de
utvide hjemfallsretten til
75 år, og da skal konse-
sjonstiden gjøres gjel-
dende fra salgstids-
punktet, og ikke fra
opprinnelig konsesjons-
tidspunkt. Dvs. at en
konsesjon gitt i 1950,
(mange norske vann-
kraftverk har konse-

sjonstidspunkter fra rundt dette året), bare
har konsesjon i 5 år til med dagens regelverk,
mens en endring vil innebære at nye private
eiere vil ha kraftverket fram til 2080. Private
konsesjonærer får dermed en gavepakke
med gratis forlengelse av konsesjonstiden,
og interessen for å kjøpe kraftverk vil med det
stige betraktelig. Utvalget går også inn for å
likestille private og offentlige konsesjoner, så
de offentlige eierne blir  fratatt sitt evigva-
rende eierskap. I tillegg kom flertallet med et
forslag om at den som innehar konsesjon ved
konsesjonstidens utløp har rett til å beholde
33% av kraftverkene uendret (partielt hjem-
fall). Deres prinsipale oppfatning var videre at
hjemfallsretten burde fjernes. 

Et mindretall bestående av LO, KS og
Landssammenslutninga av Vassdragskom-
munar  gikk inn for å beholde lovvernet mot
salg og 60-årsregelen slik den er idag, men
regnet fra salgstidspunktet. Mindretallet viste
også til at EØS-avtalen ikke kan gis tilbake-
virkende kraft for allerede gitte konsesjoner,-
altså tildelinger som skjedde før EØS-avtalen
ble vedtatt. Alle disse forslagene har det til
felles at konsesjonsperiodene blir forlenget,
og i tillegg til markedsadgang til norske kraft-
verk for utenlandske selskap vil dette skape 

Hjemfall eller bortfall
Den viktigste energipolitiske saken i Norge siden opprettelsen

av Statoil i 1972, er utvilsomt spørsmålet om hvem som skal eie

de norske kraftstasjonene. Skal eierrettighetene forbli på norske

hender, eller skal utenlandske kraftgiganter få bestemme? 
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et stort salgspress på offentlige eiere.
Verdien på kommunenes og fylkeskommu-
nenes kraftverk er i dagens marked anslått
til minst 100-150 mrd. kroner. Kommuner og
fylker med dårlig økonomi og store investe-
ringsbehov vil selvfølgelig bli fristet til å sel-
ge ut kraftverkene på det tidspunktet de er
mest verdt, dvs. idag, fordi salgsverdien
reduseres for hvert år. (Her skal nevnes at i
en undersøkelse gjort to dager før hjemfalls-
utvalget la fram sin rapport, svarte bare 1 av
4 kommuner at de var villige til å selge kraft-
verkene sine. Begrunnelsen mot salg var
ønsket om nasjonal og offentlig kontroll over
vannkraftressursene). 

Det handler om penger
De norske kraftverkenes realformue er
beregnet til 800 mrd. kroner, så selv om en
bedriftsøkonomisk kalkyle viser at man kan
selge med et pent lite overskudd nå, så vil
det være samfunnsøkonomisk uklokt.
Vannkraft er en energiform man kan anta vil
bli mer etterspurt i fremtiden, da den er ren
og fornybar, og den reelle verdien for fremti-
dige generasjoner kan bli langt høyere enn
disse summene.

Skulle forslaget til ny modell fra hjemfallsut-
valget ved en eller annen anledning bli ved-
tatt i Stortinget, vil det selvsagt føre til salg,
og salgene vil gå til utlandet, da ingen nor-
ske aktører har nok penger til å kjøpe disse
enorme verdiene. (Svenske Vattenfall og fin-
ske Fortum står og venter, men mest sann-
synlig er det at det tyske selskapet E.ON
Energie vil sikre seg store deler av det nor-
ske vannet). En konsekvens av
dette er at strømprisene kom-
mer til å bli betydelig høyere.
Grunnen er at kravene til
avkastning er langt høyere i
utenlandske selskaper enn i nor-
ske. (Med norsk offentlig eier-
skap vil uansett avkastningen
kunne føres tilbake til samfun-
net). 

Høyre møter seg sjøl i døra
I forbindelse med dette kan det nevnes at
Høyre/FrP-byrådet i Oslo ble tvunget til å
kjøpe tilbake 20% av ECO-vannkraft av fler-
tallet i bystyret, og uttalte i den forbindelse at
de var imot det politisk, men at de ville gå
inn for det, fordi det forretningsmessig ville
være meget klokt! Denne uttalelsen viser
hvor lite gjennomtenkt flertallsforslaget til
regelverksforandring er, og hvor styrt det er
av ren ideologi. Hjemfallsutvalget har nemlig
heller ikke tatt seg tid til en konsekvensut-
redning av hva en utselging av vannkraften
vil føre til. Tatt i betraktning at vannkraft og
dertil hørende strømproduksjon er en av
våre viktigste infrastrukturer, bør dette være
det minste man kunne kreve før endelige
beslutninger skal tas. Å regne med at norske
kontrollinstanser vil klare å ha kontroll med
utenlandske selskapers bruk av norske
kraftnett og  dammer, er naivt. Blir disse res-
sursene først solgt, så kan man heller ikke
ha noen innvirkning på hvor de blir solgt
videre, og i verste fall kan man tenke seg at

de havner i klørne på selskap som setter
hensynet til egne aksjeeiere langt foran hen-
synet til norsk forsyningssikkerhet. 

Forsyningssikkerhet
Norge har idag en forsyningssikkerhet på
99.99%. Mange utenlandske selskaper er
langt dårligere. Et eksempel fra Sverige skal
nevnes, hvor en storm lørdag 8. januar 2005
førte til at en halv million innbyggere i de
sørlige delene av landet ble uten strøm. En
uke senere var fortsatt hundre tusen sven-
sker uten strøm. (Dette var midt i januar!)
Først 15. februar sendte kraftprodusenten ut
en pressemelding, hvor det het at alle fast-
boende nå hadde fått strømmen tilbake,
men fortsatt var noen tusen fritidsboliger
uten strøm. Abonnentene var kunder hos
Sydkraft, som er kontrollert av tidligere
nevnte tyske E.ON Energie, Europas største
børsnoterte energikonsern. For de verst
rammede betydde dette en og en halv
måned uten strøm, midt på den strengeste
vinteren. En slik leveringssikkerhet minner
først og fremst om den i ikke-industrialiserte
land, men når man leser Sydkrafts resulta-
trapporter, så kan det ikke være fattigdom
som var årsaken. 11. mars i år offentliggjor-
de Sydkraft et rekordoverskudd på 4,8 mrd.
svenske kroner etter skatt i 2004. (35% bed-
re enn året før). Eieren hadde en gevinst på
3,6 mrd. Prisen for at selskapene skal fylle
sine egne lommer, var det en halv million
svensker som fikk betale for i januar 2005.

Nå ble Bondevik-regjeringens planer forelø-
pig stoppet etter å ha møtt massiv motstand

i høringsrunden
som fulgte etter
hjemfallsutvalgets
innstilling. Særlig
krass har kritikken
vært mot det juridis-
ke grunnlaget som
fremsettes som
argumentasjon for

å privatisere kraftverkene. Hele flertallssynet
i utvalget er nemlig basert på synspunktene
til en enslig jurist - førsteamanuensis Olav
Kolstad ved Universitetet i Oslo. 

Et tungt og bredt fagmiljø trekker helt andre
konklusjoner enn Kolstad hva angår tolk-
ningen av EØS-regelverket i forhold til hjem-
fallsretten. Det hevdes at Kolstad blander
sammen to helt ulike forhold, nemlig eien-
domsretten til kraftressursene og den øko-
nomiske driften av kraftselskapene.
Forskjellsbehandling av statsborgere og
bedrifter (som er forbudt), blir til forskjellsbe-
handling av selskapstyper (som er tillatt).
EØS-avtalen forbyr favorisering av offentlige
selskapers forretningsdrift på bekostning av
privates forretningsdrift, men forskjellsbe-
handling tillates i tilfeller hvor det gjelder
eiendomsrett, og hjemfallsordningen kom-
mer inn under denne bestemmelsen.
Kolstad har heller ikke i særlig grad utredet
alternative modeller, som f.eks. transak-
sjonsmodellen, som innebærer direkte kom-
munalt eierskap med mulighet for utleie.

En annen mulighet til å beholde norsk vann i

norsk eie dersom hjemfallsreglene blir
endret, er at Statkraft overtar eieransvaret.
Dette kan man gjøre uten at det kommer i
konflikt med EØS-reglene, og er en løsning
som Statkraft selv har skissert. Bondevik-
regjeringen måtte for all del ikke la dette
skje, og kom derfor med et forslag om å set-
te Statkraft på børs, noe som, hvis det had-
de blitt virkelighet, ville ha umuliggjort denne
løsningen. Det har fra regjeringens side aldri
blitt gitt noen skikkelig begrunnelse for for-
slaget, annet enn en generell aversjon mot
statlige monopoler, og en ikke nærmere
begrunnet bekymring for "konkurransesitua-
sjonen" på kraftmarkedet.

Framtiden
En av årsakene til at Bondevik-regjeringen
valgte å la saken bero etter kritikken fra
høringsrunden, var nok valget til nytt
Storting september 2005. Kåre Willoch opp-
fordret Høyre til å gjøre dette til en ikke-sak i
valgkampen, da han skjønte hvilke konse-
kvenser dette ville kunne få for partiet. Da er
det mer underlig at den rød-grønne koalisjo-
nen heller ikke gjorde dette til en sak i valg-
kampen. Dersom de hadde kjørt hardere på
kraftverksspørsmålet, hadde vi kanskje slup-
pet den spenningen om valgutfallet som
etter hvert bygde seg opp. Hvilke motiv man
hadde for ikke å nevne spørsmålet, er
uvisst. SV har ihvertfall uttalt seg negativt
om privatisering på dette området, og man
kan vel anta at SP vil støtte kommunalt eier-
skap. Tidligere olje- og energiminister
Widvey har forøvrig uttalt seg om denne
saken en gang etter at høringsrunden ble
avsluttet, og det var på et møte i ESA i april,
hvor hun uttalte at det første hun ville gjøre,
dersom Høyre beholdt regjeringsmakten
etter valget, var å skrive lovproposisjonen
som skulle legge til rette for at kraftanleg-
gene ble fri handelsvare. Som vi alle nå vet,
gikk det ikke slik. Hvordan fortsettelsen på
denne historien å blir, avhenger mye av
hvordan Stoltenberg-regjeringen vil takle
sine fire år ved makten. TT

- striden om det norske vannet

TIL FOSSEN: Demokratisk kontroll over
kraftressursene blir en utfordring framover.
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Ronny Kjelsberg

Redaktør, Taklinger

Studentene og de ansatte
RK: Har det skjedd en endring i forholdet
mellom studenter og ansatte ved universite-
tene de senere årene, og hvilke effekter har
dette i så fall hatt på studentpolitikken?

AØ: Før gjaldt studentene på en måte som
de vitenskapelige ansattes, lærernes "kolle-
ger"; ganske visst kolleger som var kommet
mye kortere i sine studier, men likevel ...
Denne kollegialiteten førte også til at studen-
ter og vitenskapelige ansatte gjerne stod
sammen i universitetspolitiske sammen-
henger, i anstrengelsen for å la den faglige
substansen få forrangen, for å gi forskning
og undervisning de best mulige vilkår. Nå
synes jeg man kan merke en annen ten-
dens: Studenter betyr "penger" nokså direk-
te, og dette gir utslag på både lærer- og stu-
dent-siden. 

Underviserne kan ikke lenger ha oppmerk-
somheten rettet mot de faglige og saklige
hensyn, eller om man vil, vitenskapens krav,
som studentene inviteres til å føres inn i og
ta del i. Studentene blir snarere en slags kli-
enter eller "kunder" som det gjelder å fange.
Ikke at pedagogiske anstrengelser skulle
være noe negativt eller en uvelkommen
belastning. Men faren for kortsiktighet, imø-
tekommenhet overfor motebølger, mediege-
nererte siste skrik etc. er stor. 

Studenten vil ikke lære ABC-en, men bli
"innviet", introdusert til "det det snakkes om".
Samtidig kan man vel ane
en nokså uheldig form for
selvbevissthet og utålmo-
dighet hos studentene.
Det er nå en gang slik at
"kunden har alltid rett". Og
så har vi det tyskerne kal-
ler "Verschulung".
Samtidig som høyskolene
oppgraderes til universite-
ter (her var NTH, som i så mange andre
sammenhenger, foregangsinstitusjon), så
blir universitetene omgjort til skoler, med
faste studieplaner og opplegg. Dette gir
naturligvis bedre "gjennomstrømning", men
kommer på tvers av Humboldtske idealer
om Lehr- og Lernfreiheit, enhet av forskning
og undervisning, mm. Og studentene for-
lenger holdninger fra skolen, av typen
"lærern sku' henges, skolen sku' brennes og
vi sku' få fri". 

De vitenskapelige oppfattes mer som mot-
part i et autoritetsforhold, samtidig som de
eksterne og fjernere aktører oppfattes som

mer på parti med "gjengen". Det blir litt sånn
som når ungdommen heller vil oppdras av
Coca Cola Company enn av sine foreldre
(som det må gjøres opprør mot). I universi-
tetspolitisk sammenheng ser vi ihvertfall at
studentene nå heller mot å stemme med
administrasjonen og de eksterne styrerepre-
sentantene.   

Fra Tradisjon til Dannelse til

NTNU A/S
RK: Kanskje du kan si noe om denne histo-
riske utviklingen, og de paradigmeskiftene
som har skjedd, og skjer i synet på univer-
sitetet?

AØ: Historisk sett kan
tre universitære hoved-
former antydes: 
1) Universitetet som
instans for det sam-
funnsmessige ordens-
vern, konsentrert om
teologi, jus og medisin.
Her er grunnprinsippet
pleie og overlevering av

lærdomssubstans. Tradisjon og tradisjonelle
makter er bestemmende. "Fri" forskning er
helst et anliggende for formuende amatører
med tid og anledning utenfor universitetene. 

2) Humboldt-universitetet. Her trer staten i
stede for kirken som finansieringskilde for
universitetene. Dannelsesidealer knyttet til
opplysningstiden og tildels dens "ekspressi-
vistiske" videreføring er bestemmende, dvs.
idealer som opplysning (i Kants forstand),
autonomi (selvstyre, selvlovgivning, folkesu-
verenitet - ikke fyrstesuverenitet) og borger-
nes myndighet. Naturvitenskapene får plass
under det "filosofiske" fakultet. 

3) Det tjenesteytende universitet.
Universitetet forstås som leverandør av tje-
nester som etterspørres på diverse (etter-
hvert globale?) markeder. En økonomisk
skolert tenkning underforstår at universitetet
har mye å lære av andre markedsaktører
(produksjonsbedrifter). Vitenskap som (frem-
ste) produktivkraft blir bestemmende, og uni-
versitetene forutsettes å levere slik kraft.
Men er det tradisjonelle universitetet da
effektivt? Dette betviles all den stund univer-
sitetet og universitetsforskningen jo ikke
(eller bare mangelfullt) er markedsutsatt. 

Forestillingen om Universitetet som et statlig
anliggende, et fellesanliggende eller "citoy-
en"-anliggende (i analogi med forsvaret og
rettsvesenet) taper terreng og "bedriftsmo-
dellen" vinner frem. Statsdrift er jo som kjent
"sosialistisk", ineffektivt og betyr egentlig
ufrihet. Privatisering er tingen. Også akade-
misk frihet må forstås i lys av prinsippet om
frie aktører på fritt marked. Ganske visst har
idealet "private profits, public costs" fortsatt
gyldighet, og slik sett preges utviklingen av
anstrengelsen for å få både i pose og sekk.

Om konkurranse og viten
RK: Hva har så dette paradigmeskiftet vekk
fra det Humboldske idealet til et mer "bedrift-
sorientert" fokus hatt å bety for andre områ-
der i universitetspolitikken og universitetsli-
vet?

AØ: På forunderlig vis klarer man å overse
at nettopp konkurranse - og ikke minst "eva-
luering"-  er selve livselementet i vitenska-
pen og i vitenskapen som kall, se f.eks. Max
Weber.

Kampen om universitetene
Professor ved Filosofisk Institutt, Audun Øfsti har i

en årrekke vært en av de mest prominente debat-

tantene, og aktivistene ved NTNU, og kanskje særlig på spørsmål omkring universitetspolitikk. I

den senere tid har han også aktivisert seg gjennom et styreverv i NTNU/HiST Attac. Taklinger har

intervjuet professoren om studentpolitikken, og utviklingen på universitetene de senere årene.

- Intervju med Audun Øfsti

Studentene

blir snarere en

slags klienter

eller "kunder"

PERSPEKTIVER: Filosofiprofessor Audun Øfsti gir mange perspektiver på forholdet mellom
ansatte og studenter, og på kommersialiseringen av høyere utdanning.



Den fortløpende og uopphørlige gjensidige
kritikk, etterprøving, evidens- og argument-
vurdering blant fagfeller, den organiserte
skeptisisme, hører - sammen med en
bestemt form for uegennytte, "kommu-
nisme" og universalisme -  til selve det nor-
mative grunnlaget for vitenskapen, som
Robert Merton skriver. 

Den hører til den ethos som forlanger kon-
sentrasjon om det saklige, som forlanger
objektivitet, uselviskhet i betydningen desin-
teresse for egen vinning (sml. Peirces logis-
ke sosialisme), som forlanger selvkritikk og
gjensidig kritikk. Dette er naturligvis idealer,
og de nye materialister
(som har overtatt så
mye av økonomismens
verste sider, og ingen
av kommunismens
gode, spesielt de
grunnleggende idealer
om likhet, frihet og soli-
daritet), de kan saktens
le. Og det er klart, dis-
se idealer er i en viss forstand tynne saker
og holdes ikke oppe av den gode vilje
alene. De trenger institusjoner. Og de har vi
faktisk lenge hatt. Ironisk nok retter den nye
materialismen seg nettopp mot disse insti-
tusjonene. Universitetet er en "siste skan-
se", en torn i øyet, det må reformeres og bli
en markedskonkurrerende bedrift [1]. 

Den tradisjonelle - og kooperative - konkur-
ranse, dvs. den universelle, åpne og gjensi-
dige kritikk som var vitenskapens livsele-
ment og kanskje vår "siste skanse", den
skal nå også (endelig!) omformes til global
markedskonkurranse på det revolusjonære
regimets (patenteringsregimets) premisser. 

Nei, det mangler ikke konkurranse i det tra-
disjonelle universitetsliv/ den vitenskapelige
verden. Men det er ikke en konkurranse om
penger og markedsandeler. Det er snarere
en konkurranse om å kunne bidra, mer og
mindre originalt, til den menneskelige
Erkjennelsen, om å gjøre noe for
Sannheten, Rettferdigheten eller
Skjønnheten. Den vitenskapelige kritiske
diskusjonen er slik sett ikke bare konkurran-
se, men også kooperasjon. Den er ikke et
nullsumspill. Den er en kommunikasjons-
prosess hvor innsikter vunnet ett sted i prin-
sippet tilkommer alle. Sannheten er stor
nok til at alle kan få. Slik sett strever viten-
skapsfolk ikke primært for seg selv, men for
alle, ikke for sin egen kake, men for noe
objektivt og alment. For det vil man naturlig-
vis ha anerkjennelse eller ære, men slikt er
med nødvendighet ikke selve målet, det
kan bare være et biprodukt (omtrent slik
"god samvittighet" ikke kan være motivet for
den moralske handling, bare et mulig bipro-
dukt). 

I kampen om markedsandeler, en konkur-
ranse som etter sigende skal skjerpe oss
og fremtvinge de beste ytelser er naturligvis
viten om hva kunden vil ha, om hvilke pro-
dukter som kan avsettes med fortjeneste,

svært viktig. Og her er det ikke rom for
noen formynderisk viten om hva kunden
"egentlig" burde ville ha. Her gjelder tilbud
og etterspørsel og kunden har alltid rett. 

Men denne modellen kan ikke passe der
gyldighet, det som ikke er et udiskuterbart
spørsmål om smak og behag, står i sen-
trum. Det gjelder der det ikke er snakk om
talekunst i sofistisk forstand, men om den
gode "sokratiske" talekunst, hvor de invol-
verte sammen, i kooperativ diskusjon kon-
kurrerer om å levere det beste argumentet i
sin søken etter det riktige; dvs. ikke dét som
i øyeblikket virker eller "slår" best og denne

forstand er vin-
nende, men det
som bringer oss
nærmere
Sannheten. 

Bedriftsmodellen
passer ikke der det
ikke dreier seg om
utveksling av varer

og penger i forhold bestemt av preferanser
og ressurser, men hvor spørsmålet om hva
som er sant eller gyldig er styrende og
bestemmende (ideelt sett), mao. i vitenska-
pelige, pedagogiske, moralske, journalistis-
ke og også i estetiske sammenhenger, hvor
det ikke simpelthen gjelder å gi kundene
det de vil ha. Ja, selv om smaken etter
sigende ikke kan diskuteres, slik at forhol-
det mellom kunstner og publikum egentlig
burde passe til tilbud-og-etterspørsel-
modellen, så har det i den moderne tradi-
sjon heller vært slik at nettopp den autono-
me skjønnkunsten ga oss det motsatte
bilde: den kunstner som leverer det publi-
kum vil ha nyter ikke vår respekt. Det gjør
derimot den som yter sitt beste etter sitt
eget kunstneriske skjønn.

Framtiden
RK: Men nå har det jo begynt å skje ting,
folk protesterer og det har blitt debatt, ikke
minst ved Universitetet i Oslo, hvordan ser
du på framtiden for universitetene?

AØ: Det er vel nå en viss sjanse for at
"bedriftsmodellen", som nå i en årrekke har
vært forsøkt presset gjennom, mot universi-
tetsbefolkningens vilje, mot sakens natur,
kan komme på defensiven. Rektorvalgene i
Oslo og Bergen kan peke i den retning (selv
om Kristian Gundersen, den tydeligste kan-
didaten på dette punktet ved UiO, ikke ble
valgt). Og skulle dét skje kan det vel også
tenkes at studentene våkner til liv. TT

Noter:

[1] Se Universitetsavisa  (NTNU) 3.10.03:
"Universitetene må omstruktureres. Det spår BI-
rektor Torger Reve i sitt innlegg på konferansen
'Universities' Quality Development under
Globalization'. - Universitetene er den siste skan-
se som utsettes for internasjonal konkurranse,
mener han. ... Reves konklusjon på hvordan
lærestedene bør møte den internasjonale utfor-
dringen er bl.a. at de må må få en ledelsesstruk-
tur som er mer lik kommersielle bedrifter."

Fokus: Studentpolitikk  

Reformkritisk

rektor ved UiO
Universitetet i Oslo har akkurat

avholdt tidenes mest spen-

nende rektorvalg, og reformkri-

tikeren Geir Ellingsrud vant

med klar mar-

gin. 

Av Sveinung

Holien

Attac Blindern

Den mest reform-

positive av de fem
rektorkandidatene
(Stein Evensen) ble
valgets største
taper. Med dette
sender studenter og
ansatte et klart sig-
nal til den nye regje-
ringen om at de siste årenes endringsproses-
ser har gått for langt. 

De siste årene har universitetene og de
offentlige høyskolene vært preget av omfat-
tende nyliberale reformer og reformforsøk.
Kvalitetsreformen og omfattende lovendring-
er i 1995, 2003 og 2005 har satt sitt preg på
sektoren. Universitetenes fagstyre, autonomi
og lokaldemokrati har blitt betydelig svekket
til fordel for økt næringslivsinnflytelse og økt
bruk av markedskrefter til å regulere sekto-
ren. Disse endringsprosessene har imidlertid
møtt økende motstand fra studenter og
ansatte de siste årene. 

Geir Ellingsrud var sammen med flere
andre med på å bygge en bred og sterk alli-
anse mot Kristin Clemets Ryssdal-utvalg fra
høsten 2003 til lovvedtak i februar 2005. I
dette arbeidet var også vi i Attac Blindern
sterkt involvert. Ryssdal-utvalgets flertallsinn-
stilling foreslo å gjøre alle universitetene om
til selveiende stiftelser, med eksternt selvre-
kruterende styreflertall og ansatt rektor. Dette
kontroversielle forslaget ville langt på vei ha
resultert i en utradering av universitetsdemo-
kratiet, og veien ville ha blitt lagt åpen for
langt høyere næringslivsinnflytelse enn i dag,
NTNU inkludert. 

Attac Blindern mener at Geir Ellingsrud vil
bli en god rektor for UiO, og vi har derfor
mobilisert studentene til å stemme på ham i
forkant av valget. Forhåpentligvis vil det i
samråd med regjeringen bli mulig å redusere
innslaget av stykkprisfinansiering innenfor
universitetene. Forskningen og undervisning
er ikke en vare, men et gode for hele sam-
funnet. Og vi er 100% sikre på at universite-
tet i Oslo under Geir Ellingsruds styre ikke vil
gå inn for å avvikle ordningen med rektor-
valg, slik NTNU nettopp har gjort. TT

KRITISK: UiOs nye
rektor Geir Ellingsrud
har engasjert seg mot
Ryssdal og Clemet.

det mangler

ikke konkurranse i

det tradisjonelle

universitetsliv



5 på Gata
Ved Rune Serstad Røvik

NTNU/HiST Attac

Taklingers utsendte jour-

nalist har stilt 5 tilfeldige

studenter på Gata på

Dragvoll følgende spørs-

mål:
1. Stemte du ved valg på studentre-

presentanter til NTNU-styret i vår?

2. Hvorfor ikke / Hvorfor stemte du

som du gjorde?

Ann Helen 

1. Nei
2. Har ikke fått
med meg at det
var valg, -er ikke
særlig engasjert.

Gina Maria 

1. Ja
2. Jeg hadde dår-
lig tid til å sette
meg inn i sakene,
og i tillegg var det
vanskelig å se for-
skjell på kandida-
tene ut fra den
informasjonen som var tilgjengelig, så
jeg fulgte anbefalingen til Attac og
stemte på den kandidaten de mente
var best. (Jeg lover, vi har ikke juksa,
dette var helt tilfeldig. Red. anm.)

Tor Johnny 

1. Nei
2. Har ikke hatt tid
til å sette meg inn i
hva det dreide seg
om, og synes også
det har vært for lite
blest om det.

Marthe 

1. Nei
2. Har fått med
meg at det var
valg, men har ikke
engasjert meg i
det.

Ingrid 

1. Ja
2. Stemte på en
jeg vet om som er
engasjert, og som
jeg vet ville gjøre
det bra.

Fokus: Studentpolitikk  

Hva har skjedd med studentene?

Har den engasjerte opprørske

intellektuelle studenten dødd og

blitt erstattet av uengasjerte for-

vokste fjortiser og CV-ryttere?

Taklinger tar saken.

Torunn Lien Nilsen, Ronny Kjelsberg

NTNU/HiST Attac

Opprør i Oslo og Bergen
I sommer ble det ved NTNU som et av få uni-
versiteter i landet bestemt at rektor skulle
ansettes i stedet for å velges av studenter og
ansatte. Dette skjedde i lukkede styrerom uten
særlig offentlig debatt. Før sommeren var det
likevel valg på representanter til styret ved
NTNU, og bare 11,5% av studentene avla
stemme. Ved NTNU  er dette en betydelig ned-
gang, og et fåtall av studentene bryr seg om
hva som skjer. Hvorfor?

Til sammenligning skapte Kristin Clemets ned-
bygging av universitetsdemokratiet ramaskrik
og vilt opprør i Oslo og Bergen. Protestene
samlet både ansatte og studenter. Tidligere har
UiB valgt en “reformkritiker” til Rektor, og også
ved UiO kulminerte debatten nylig i et rektor-
valg hvor en kritisk kandidat vant en klar seier
både blant ansatte og studenter. 

Denne valgkampen, hvor man hadde klare ide-
ologiske skillelinjer mellom kandidatene snudde
også tendensen med synkende studentdelta-
kelse ved valg i Oslo, og andelen studenter
som deltok ble mer enn doblet.

Studentene er ikke late
Vi har snakket med studentrepresentant til
NTNU-styret, Jens Maseng om studentpolitikk
og engasjement. Maseng er ikke sikker på om
han mener det er et problem at så få studenter
involverer seg. Han tror det at så få studenter
velger å delta i valg for en stor del er en ren
kostnytteanalyse. -Studentene har ingen grunn
til å involvere seg fordi de stort sett er fornøyde,
og er mer opptatt av fag enn politikk, mener
Maseng. Han tror  at dersom det kommer for-
slag til reformer som tydelig svekker studen-
tenes rettigheter så vil studen-
tene reagere. Maseng synes
ikke det at ledere på universite-
tet nå blir ansatt er noe studen-
tene burde reagere på. Han
mener studentene er kommet
godt ut av reformen, og at ansatt
rektorat er en styrking av beslut-
ningssystemet.

Studentpolitikernes

ansvar
Maseng tror heller ikke det er et
problem med overflod av infor-
masjon og tilbud i dagens sam-
funn. -Studentene er reflekterte,
og kan skille ut den viktige infor-
masjonen, sier han. Egentlig er

han mest kritisk til det han kaller de frivillige for-
midlingsorganer (f.eks. Under Dusken). Han
mener at disse organene må ta innover seg at
de ikke alltid oppfyller sin funksjon med å få vik-
tig studentpolitisk informasjon ut til studentene,
men har samtidig forståelse for at for eksempel
Under Dusken kan ha problemer med å lage
vinklinger på det politiske stoffet som kan enga-
sjere og vekke interesse hos studenter. -
Markedslovene gjelder til dels også for gratis-
aviser, og UD må skrive om det studentene vil
lese om, sier Maseng - det virker ikke alltid til
fordel for det politiske stoffet. Maseng mener
også en del av studentpolitikernes ansvar er å
sørge for å få informasjon om viktige studentpo-
litiske saker ut til studentene.

Kvantitetsreform?
Har så kvalitetsreformen ført til så store
arbeidsmengder at det har gått ut over de
mulighetene mange studenter har  for å enga-
sjere seg? Kanskje, sier Maseng, men han
mener ikke det er et stort problem.
Kvalitetsreformen er nødvendig på bakgrunn av
de store mengder studenter universitetet etter
hvert har fått, og innehar mange positive sider
som svar på denne utfordringen. Han er likevel
til en viss grad kritisk til gjennomføringen av
reformen, blant annet er det problemer rundt
finansieringen, men han mener vi skal være for-
siktige så vi ikke kaster babyen ut med bade-
vannet. Studentene må regne med å jobbe, sier
han. Universiteter er, og må være hardt.
Maseng mener ikke et Humboldsk universitet
(se også intervju med A. Øfsti s 4) er mulig med
de premissene vi har i dag og med dagens stu-
dentmasser.

Pragmatisk
Maseng tror de små forskjellene og utydelige
skillene mellom studentpolitikere ved NTNU kan
være en viktig grunn til at studenter ikke enga-
sjerer seg. -Dersom målet hadde vært klarere
forskjeller, burde man lage lister som ved UiO
og UiB, sier Maseng,  men selv ønsker han ikke
tydelige skiller. -Jeg synes det er kjempebra at
vi ved NTNU har en pragmatisk innstilling, sier
Maseng, og han mener dette gjør det enklere å
komme fram til gode beslutninger. Han mener
også det er en fordel at studentpolitikere ikke
blander studentpolitikk og annen politikk.

PRAGMATISK: Jens Maseng synes studentpolitikk bør holdes
adskilt fra resten av politikken.

Hva er studentpolitikk - og 



5 på Stripa
Ved Sigrunn Tvedten

NTNU/HiSTAttac

Også på Stripa på

Gløshaugen har

Taklinger sluppet løs

en av våre journalister,

denne gang på intet-

anende realister, og

konfrontert dem med

deres studentpolitiske

engasjement:

1. Stemte du ved valg på stu-

dentrepresentanter til NTNU-

styret i vår?

2. Hvorfor ikke / Hvorfor stem-

te du som du gjorde?

Lillian

1. Nei
2. Jeg kom
ikke så langt

Idun

1. Nei
2. Jeg har
vel egentlig
ingen spesi-
ell grunn

Rolf

1. Kanskje,
husker ikke
2. Jeg hus-
ker i så fall
ikke hvem
jeg stemte
på eller
hvorfor jeg
stemte.

Hans

1. Ja
2. Jeg kjente
han jeg stem-
te på.

Audun

1. Nei
2. Jeg har
ikke hørt om
styret ved
NTNU.

Fokus: Studentpolitikk  

Fokus på vitenskap
Når det gjelder forholdet mellom de
ansatte og studentene, mener ikke
Maseng det er problematisk. Han tror
nok at enkelte studenter i lavere tillits-
verv kan ha et syn på de ansatte som
"motstandere", men han mener ikke
dette preger de som jobber med stu-
dentpolitikk i fulltidsstillinger.
Vitenskap er hovedoppgaven til uni-
versitetet, sier Maseng og mener at
studentene er avhengige av at de
ansatte får rom til å drive sitt virke
fritt. Han mener NTNU er for dårlige
på grunnforskning, og har en kjem-
peutfordring på nettopp dette områ-
det. Han tror også at de gode ramme-
betingelsene  for forskerne er et av
universitetets største konkurransefor-
trinn når det gjelder å trekke til seg de
beste vitenskapsfolkene.

Mer demokrati
Vi har også snakket med Professor Svein
Lorentzen, ansattrepresentant i NTNU-styret, og
han har til dels helt andre holdninger til universi-
tetsdemokratiet enn Maseng. Lorentzen synes det
har vært et tap for universitetet å ansette rektorer
og dekaner. Han mener at utviklingen i Oslo og
Bergen viser at det slett ikke har vært nødvendig.
Lorentzen mener at UiO og UiB har klart å balan-
sere mellom for mye byråkrati og
for lite demokrati, og at valgte
ledere er veien vi burde gå også i
Trondheim.

For mye makt på få

hender
Lorentzen er forsiktig med å
karakterisere studentenes rolle i
prosessen med nedbyggingen av
universitetsdemokratiet, men han
påpeker at mens de demokratiske strukturene er
blitt bygd ned for de ansatte, er de blitt opprett-
holdt for studentene, noe som skaper en skjevhet
som ikke er ønskelig. Lorentzen mener at man
burde videreutvikle sterke demokratiske system
både for studenter og ansatte. -Med fravær av
demokratiske styrende organ kan nok gode ledere
utrette mye, sier Lorentzen, men dårlige kan øde-
legge mye mer når det ikke finnes demokratiske
strukturer som kan fange opp feilskjær. I dagens
system er alt for mye opp til den enkelte lederen,
og det er et alt for tilfeldig system.

Klarere forskjeller, bedre kontakt
I motsetning til Maseng mener Lorentzen at det er
et åpenbart problem når oppslutningen omkring
de demokratiske prosessene er så lav som den er
nå for eksempel i studentdemokratiet. Han mener
det er dramatisk, og at sterke alarmklokker burde
ringe når oppslutningen går ned mot 10%.
Lorentzen trekker fram at det generelt er godt
dokumentert at for stor avstand fra bunnplanet til
de som styrer, og små forskjeller mellom kandida-
ter til verv, er ting som genererer lav valgdelta-
gelse.

Mer engasjement
Lorentzen etterlyser også større grad av engasje-
ment i samfunnsdebatten blant studenter og
ansatte ved universiteter og høgskoler. Han
mener prinsipielt at ansatte og studenter har rett
og plikt til å være deltagere i samfunnsdebatten.
Tidligere har deltagelsen vært svært stor, men i
dag er den minket betraktelig, og dette mener

Lorentzen er en
påtagelig og bekla-
gelig utvikling. Som
institusjon bør uni-
versitetet også
kunne uttale seg i
samfunnsspørs-
mål, sier
Lorentzen, men sli-
ke uttalelser bør
begrenses til spesi-

elt viktige nasjonale eller internasjonale saker,
sier han, og trekker fram Irak-krigen som et
eksempel. Lorentzen er slik kritisk til den davæ-
rende NTNU-ledelsen som valgte å forholde seg
taus om konflikten, mens HiST-rektor Torunn
Klemp gikk aktivt ut og kritiserte USAs invasjons-
planer.

Hva nå, lille universitet?
Det er delte oppfatninger om student- og universi-
tetspolitikk, men går det virkelige skillet mellom
studenter og ansatte? Rektorvalgene i Oslo og
Bergen kan kanskje tyde på at den jevne student
ligger nærmere de ansatte enn mange av student-
politikerne, men det er neppe hele sannheten. Vår
uoffisielle spørreundersøkelse på Dragvoll og
Gløshaugen viser (i likhet med valgoppslutningen)
at mange studenter ikke bryr seg. Er årsaken,
som Maseng antyder, at de ikke har noen grunn til
å bry seg, eller er det heller det at det er for liten
kontakt mellom studentpolitikere og studenter, og
at de politiske skillelinjene ikke er nok tilstede i
debatten? Er den lave deltagelsen et problem,
eller kan vi godt bare legge ned hele demokratiet?
Vi tar imot leserbrev. Send meninger til
attac-taklinger@list.stud.ntnu.no.    TT

er det noen som bryr seg?

ENGASJERT: Svein Lorentzen er kritisk til nedbyggingen av
demokratiet, og ønsker seg en snuoperasjon ved NTNU.

Alarmklokker

burde ringe når

oppslutningen går

ned mot 10%
-Svein Lorentzen



Taklinger har gått igjennom noen

av alle de spørsmålene som er

blitt stilt partiene gjennom valg-

kampen, de svarene som er kom-

met fram, og tyvlest litt i regje-

ringserklæringa. På bakgrunn av

dette prøver vi å gi en oversikt

over noe av det vi bør kunne kre-

ve av den nye regjeringen de nes-

te fire årene. 

Ronny Kjelsberg

Redaktør, Taklinger

Mange krav
Attac-lagene i Sør-Trøndelag samarbeidet
under valget med en rekke andre organisa-
sjoner i aksjonen Ny Kurs 2005 (se fakta-
boks). Denne alliansen stilte samlet 20 krav
til partiene, og hentet inn svar. 

Tilsvarende har også Attac Norge stilt 20
spørsmål til partiene. Noen av disse spørs-
målene er sammenfallende eller overlapper
med noen av de vi har presenterer fra Ny
Kurs, men langt fra alt. Vi tar slik også en til-
svarende gjennomgang av de resterende
spørsmålene herfra.

Attac Norge deltok også i kampanjen uten-
skam.no,  sammen med PRESS  og Latin-
Amerikagruppene som krevde norske styr-
ker ut av Irak, trekking av noske WTO-krav
til u-land og en sletting av u-landsgjelda.

Vi vil gjennom dette forsøke å si noe om hva
vi bør kunne kreve fra en ny regjering.  Slike
krav skal ikke brukes bare under valgkam-
pen, men også etter valgkampen, for å få
legge press på en regjeringen. Under pre-
senterer vi de av spørsmålene som er mest
aktuelle for Attac, svarene fra partienes som
utgjør det nye flertallet og kommer med
noen korte kommentarer. 

Oppsummering
Først tar vi en kort oppsummering av alle

sakene vi går gjennom i teksten. Disse kra-
vene ser rimelig sikre ut: ingen ny arbeids-
miljølov med 13-timers dag, men en forbe-
dring i forhold til skift/turnus, miljø skal ha
prioritet over WTO, hjemfallsretten skal
beskyttes, støtte til valutaskatt, bedring i
kommuneøkonomi, endring av  friskolelo-
ven, mindreårige asylsøkere under barne-
vernet, ingen politisk tv-reklame eller rekla-
me i skolen, og ikke mer OPS. Norge vil
også trekke ut styrker fra Irak, stoppe prviati-
seringa av jernbanen og beholde avgifta på
engangsemballasje. Dette er krav som bør
bli gjennomført dersom den nye regjeringen
skal ha noen troverdighet.

Disse kravene kan vi kanskje være forsiktige
optimister på: Trekke GATS-krav, kartleg-
ging av multinasjonale sel-
skapers skatteyting, ingen
forebyggende angrep, trek-
ke oljefondets våpeninves-
teringer. Videre kan det se
ut som Norge nå kommer til
å jobbe for å slette illegitim
gjeld og avbinding av
bistandsmidler. Disse kra-
vene kan kanskje bli en
pekepinn på hvorvidt en ny
regjering vil bety en ny kurs,
eller hvorvidt hovedlinjene i
politikken vil ligge fast.

Mer tvilende er vi til at vi får: offentlige tje-
nester ut av GATS,  ensidig norsk valuta-
skatt, sluttbrukererklæring, fullfinansiering av
helseforetak og pensjon. Dette er krav vi må
jobbe med mot neste valg, eller forsøke å få
til positive endringer innenfor de rammene
som er lagt. Spørsmålet omkring norske sel-
skap som opererer i okkuperte land er åpne.

I det hele tatt er ikke dette en så aller verst
statistikk, men det kreves selvsagt et press
på partiene for å få en gjennomføring, og
mange av formuleringene i regjeringserklæ-
ringen er åpne for fortolkinger. Der ligger
også utfordringen til engasjerte mennesker
over hele landet. Nå vet vi litt om hva vi bør
kunne kreve, så er det bare å utøve press

for å få det gjennomført.

Skal vi ha et godt arbeidsliv?
*  Vil ditt parti forsvare besteårsregelen i
Folketrygda og si nei til at pensjonen skal
reduseres etter hvert som levealderen øker?

Kommentar: Det ser tvilsomt ut for pensjo-
nen. Det er kun SV av de tre partiene som
støtter kravet, og de har heller ikke profilert
seg på pensjon gjennom valgkampen. Det
virker som SV i realiteten hadde solgt denne
kua allerede før regjeringsforhanlingene. I
første omgang ser det heller ut som vi får
kjempe for, og presse fram endringer innen-
for de grove rammene av det nye systemet,
som f.eks. en offentlig spareordning for tje-

nestepensjonene.

*    Vil ditt parti sørge for
at norske lønns og
arbeidsvilkår gjelder i
Norge og om nødvendig
legge ned veto mot EUs
tjenestedirektiv?

Kommentar: Selv om Ap
i sitt ellers positive svar
ikke sier noe direkte om
EU, er både SV og Sp
helt klare her. Vi må få

lov til å være optimister på dette spørsmålet.

*    Vil ditt parti endre arbeidsmiljøloven nå,
slik at arbeidstiden for tredelt turnus likestil-
les med arbeidstiden for skiftarbeid?

Kommentar: Igjen er Ap litt vage, men her
offensive. SV og Sp er klart for dette kravet,
så her må vi også få være optimister.

* Vil ditt parti gå mot noen av de
endringene i regjeringens forslag til Ny lov
for arbeidslivet som vil bidra til å svekke
arbeidstakernes rettigheter? Hvilke?

Kommentar: Alle de tre partiene er sam-
kjørte også her. Forverringene av arbeids-
miljøloven blir stoppet.  

Er handel viktigere enn u-land

og miljø?
* Vil ditt parti kreve åpenhet omkring
prosessene i WTO og at norske krav og krav
til Norge under tjenesteforhandlingene
(GATS) skal offentliggjøres?

Kommentar: SV og Sp støtter dette kravet
klart, mens Ap vil at “Bare det som åpenbart
vil skade norske interesser eller andre land
ikke vil godta at offentliggjøres, skal unntas”.
Hva dette vil bety i praksis er et åpent spørs-
mål. Nok en lakmustest.

*    Vil ditt parti trekke norske krav til uvi-
klingsland under tjenesteforhandlingene,
GATS i WTO?

Nytt flertall, men blir det ny kurs?

orsk

støtte

til valuta-

skatt nå!

Ny Kurs 2005: 
Attac-lagene i Sør-Trøndelag (NTNU/HiST Attac, Trondheim og omegn Attac og Hitra Attac),
gikk ved valget i 2005 inn i et samarbeid med LO i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund Sør-
Trøndelag, PRESS Redd Barna ungdom Trondheim, For Velferdsstaten Sør-Trøndelag og
Fremtiden i våre hender Trondheim om å stille krav, og hente inn svar fra partiene.

Vi stilte oss samlet bak en plattform som krevde et brudd med den nyliberalistiske ideologi-
en, og en ny kurs på en rekke områder som gjenspeilet mangfoldet i de deltagende organi-
sasjonene.

Denne alliansen vil vi nå også kunne bruke framover i å legge press på det nye flertallet, om
å gjennomføre det de har lovt under og før valgkampen.

Mer om alliansen, og de fullstendige svarene fra alle partiene finner du på nettstedet 

www.engasjert.info

NN
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Kommentar: Ap's svar er særlig vagt på
dette punktet, og for de som har fulgt med
før valget har det vært en kamp innad i parti-
et om dette hvor Olav Akselsen mener kra-
vene må stå, mens Gry Larsen er like klar
på at de må trekkes. Jens Stoltenberg har
gått spissrotgang mellom de to i valgkampen
og nektet å gi noe klart svar. Likevel er SV
og Sp klare her, og dersom det er en sak de
burde klare å få igjennom er det denne.
Stoltenberg kan i så fall unnskylde seg over-
for Akselsen og næringslivet med at i regje-
ringsforhandlinger må alle gi og ta, og slik er
alle parter fornøyde. Norske Gats-krav kan
bli en lakmustest på hvorvidt det blir en reelt
ny kurs med en ny regjering.

*    Vil ditt parti kreve at utdanning og andre
offentlige tjenester skal ut av GATS - avta-
len?

Kommentar: Ap støtter ikke dette kravet,
selv om både SV og Sp er for. Ap sier at de
“er opptatt av at det ikke stilles krav som
undergraver effektive og gode tjenester på
nøkkelsektorer som utdanning, helse, energi
og vannforsyning”, en formulering som er
svært lite konkret. Vi er enda mer skeptiske
til denne enn til GATS-kravene til u-land.

*    Vil ditt parti jobbe for at internasjonale
miljøavtaler overordnes WTO-reglene?

Kommentar: Alle de tre partiene er klare
her, og støtter kravet. Da gjenstår bare det
internasjonale arbeidet i å få det norske
synet klargjort overfor resten av verden.

*    Vil ditt parti forsvare hjemfallsprinsippet
for norsk vannkraft og om nødvendig legge
ned veto mot EU?
Kommentar: Selv om Ap igjen er svært for-
siktige om å si noe direkte om EU, er både

SV og Sp helt klare her. Vi må også her få
lov til å være forsiktige optimister...

På tide med en internasjonal

skattepolitikk?
*    Vil ditt parti gå inn
for en offentlig kartleg-
ging av multinasjonale
selskapers skatteyting
i Norge og en tilsva-
rende undersøkelse av
norske selskapers
skatteyting i utlandet?

Kommentar: Her er
det også et visst håp.
Ap er positive, men
har ikke tatt endelig
stilling, men både SV
og Sp er klart for.
Dette bør vi kunne presse igjennom dersom
vi klarer å få fokus på det i tida framover..

*   Vil ditt parti at Stortinget skal vedta prinsi-
piell støtte til skatt på valutatransaksjoner?

Kommentar: På dette punktet er alle parti-
ene klart positive, og vi kan regne valget
som en full seier! Norsk støtte til valutaskatt
nå!

* Vil ditt parti at Norge ensidig skal
innføre skatt på valutahandel?

Kommentar: Verken SV, Ap eller Sp vil gå
så langt, selv om de er prinsipielt positive til
valutaskatt. Men det er klart også her at vi
har en regjering som er mye mer mulige å
påvirke enn den forrige.

* Sier ditt parti nei til skatteparadiser

og vil dere kreve at Norge etablerer meka-
nismer som nuller ut fordelen av at usolida-
riske selskaper plasserer seg i skatteparadi-
ser, samt selskapers bruk av
bekvemmelighetsflagg for å unndra seg sine

samfunnsmessige forpliktelser?

Kommentar: Allt tre partier sier
de tar dette problemet alvorlig og
vil jobbe internasjonalt for å få
fram løsninger som gjør skatte-
flukt vanskeligere. Nå er det opp
til Attac å komme med de gode
praktiske løsningene.

Fredsarbeid
*    Vil ditt parti jobbe for at Norge
ikke skal delta i forebyggende
angrep? 

Kommentar: Kanskje vårt mest ukontrover-
sielle spørsmål. Ingen av de større partiene
går inn for forebyggende angrep. Det eneste
spørsmålet må være hva regjeringen gjør
dersom noen får lurt med seg sikkerhetsrå-
det med gulerot og pisk til en folkerettslig
tvilsom aksjon. Uansett et bedre alternativ
enn den forrige regjeringa på dette området.
Vi kan regne med en mer selvstendig uten-
rikspolitikk, men spørsmålet blir igjen hvor
selvstendig.

* Vil Norge trekke seg ut av Irak?

Kommentar: Ap, SV og Sp var klare på at
de ville trekke alle norske soldater ut av Irak,
men i det har i ettertid blitt skapt usikkerhet
omkring soldater som er i Irak i NATO-regi.
De siste ryktene sier at en soldat (som visst-
nok heter Kristian) blir igjen. Dette må vi
presse de på. Hent Kristian hjem!

Forts. neste side

KABAL: Haga, Halvorsen og Stoltenberg skal komme fram til en felles politikk å regjere ut fra. Taklinger går igjennom løftene
fra partiene som utgjør det nye flertallet på stortinget, og foretar kvalifiserte spådommer om hva vi kan vente oss, og hva vi bør
kunne kreve av en ny regjering. 

ent

Kristian

hjem!

HH

Valg 2005   



*   Vil ditt parti jobbe for at oljefondet skal
trekke tilbake sine investeringer fra klase-
bombe- og atomvåpenprodusenter som
General Dynamics og Lockheed Martin?

Kommentar: SV og Sp støtter dette klart.
Ap skyver i likhet med H/KrF/V ansvaret
over på de eksisterene etiske retningslin-
jene. Med Norwatch sine siste avsløringer
om landmineaksjer, kan det kanskje bli fart
også i "petroleumsfondets etiske råd"?
Ellers er også dette et usikkert moment,
men vi kan være forsiktige optimister også
her, i hvert fall i forhold til noen av selska-
pene, selv om det muligens kan ta litt tid.

*   Vil ditt parti kreve sluttbrukererklæring av
alle land som vi selger våpen til, også våre
allierte?

Kommentar: SV støtter kravet, Sp har ikke
tatt stilling. Ap skisserer i sitt svar en en sub-
sidiær løsning med et eksportkontrollråd, i
liket med det de har i Sverige. Dette er muli-
gens det beste vi kan håpe på her, og det er
i det minste er en bedring fra dagens situa-
sjon.

* Vil ditt parti gå inn for et forbud mot
at norske selskaper driver privat kommersiell
virksomhet i okkuperte land?

Kommentar: SV svarer ja, Ap og Sp henvi-
ser til folkeretten med formuleringer som er
svært åpne for tolkning. Hva dette vil bety i
praksis er åpent.

Helse og økonomi:
*  Vil ditt parti gå inn for å øke overføringene
til kommunesektoren med 5 mrd.  på neste
års statsbudsjett samtidig som det vedtas en
forpliktende opptrappingsplan?

Kommentar: Alle partiene ønsket en bed-
ring i kommuneøkonomien. Regjeringen har
nå kommet med løfte om 5,4 mrd. til kom-
munene. Da er det opptrappingen som står
igjen, og som blir det vi må presse de på.

*    Vil ditt parti fullfinansiere helseforetakene
ved å fjerne det store underskuddet?

Kommentar: Partiene er mer uklare her. SV
atøtter kravet. Ap ønsker en evaluering, Sp
har ikke tatt stilling, men ønsker en bedring i
økonomien. Hva det ender opp med er der-
med usikkert, men vi kan i det minste vente
oss skritt i riktig retning.

Utdanning/barn/ungdom:
*    Vil ditt parti gå inn for å fjerne den nåvæ-
rende friskoleloven? 

Kommentar: Alle er helt klare her. Vekk
med kremmerskolene.

*    Vil ditt parti støtte forslaget om at enslige
mindreårige asylsøkere skal inn under bar-
nevernet?

Kommentar: Nok en helt klar sak. Alle parti-
ene er for kravet. Enslige mindreårige asyl-
søkere hører hjemme under barnevernet.

Trenger vi mer privatisering og

konkurranseutsetting?
* Vil ditt parti gå inn for økt bruk av
offentlig privat samarbeid (OPS) der staten
betaler private selskaper for å bygge ut sko-
ler, sykehus, veier og så videre i stedet for
selv å bygge ut og eie?

Kommentar: Ap svarer nei og er i utgangs-
punktet kritiske til OPS, men lukker ikke
døra helt og vil evaluere de prøveprosjekter
som har vært før man evt. går i gang med
nye. SV er klart mot OPS, og Sp vil heller
ikke åpne for fler enn de tre prøveprosjek-
tene som er satt igang. På bakgrunn av det-
te bør vi kunne kreve en stans i OPS.

* Vil ditt parti at Norge aktivt skal job-
be mot at krav om privatisering og konkur-
ranseutsetting skal være en betingelse for
støtte fra IMF og Verdensbanken?

Kommentar: Både Ap, SV og Sp er klart
mot slike krav, så her er det grunnlag for å
kreve at en Norsk kritisk røst blir hørt inter-
nasjonalt.

Kan vi slette u-landsgjelda?
* Vil ditt parti slette illegitim gjeld
som utviklingsland har til Norge?

Kommentar: SV og Sp klart for, Ap også
positive, men venter på internasjonalt utar-
beidede kriterier vedtatt av FN. Gjelsdslette
er likevel et område hvor det har vært en
viss positiv utvikling de senere årene, og
med fortsatt press kan denne fortsettes og
økes slik at det virkelig begynner å monne.

* Vil ditt parti gå imot at norske
bistandsmidler brukes til å fremme norske
næringsinteresser?

Kommentar: Ap og SV er for avbinding av
bistand, Sp er for et Fn-regime for overvåk-

ning og sanksjonering av etiske overtramp.
Totalt sett bør vi kunne kreve en dreining
her, men det krever at noen følger med på
hva som skjer i praksis.

Må reklamen ta så stor plass?
* Vil ditt parti stemme for å opprett-
holde/gjeninnføre forbudet mot politisk tv-
reklame?

Kommentar: Alle er helt klare. Det blir ingen
politisk TV-reklame de neste 4 årene.

* Vil ditt parti stemme for en lov som
gjør alt skolemateriell i grunnskolen og på
den videregående skole til en reklamefri
sone, og som hindrer at markedsføringsrela-
tert sponsing får innpass i skolen?

Kommentar: Også her er alle helt klart for.
Ingen ønsker reklame i skolen.  TT
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To andre saker som har vært

framme under valgkampen:
Jernbane:

Privatiseringen av jernbanen kan føre til
problemer, både økonomisk og sikkerhets-
messig, det har vi sett i Storbritannia. Under
Bondevik II-regjeringen så det ut som det
skulle gå denne veien også i Norge.
Jernbaneverket har likevel nå stanset opp-
sigelsen av 750 ansatte i drift og sikkerhet
etter signaler fra Stoltenberg & Co. Vi får
håpe dette er et varsel om en snuopera-
sjon, og ikke bare en tempoendring.

Lokale bryggerier:

Bondevik gikk med støtte fra Frp inn for å
fjerne avgiften på engangsemballasje. Dette
ville endre rammebetingelsene i bryggeri-
næringen, og gjøre det mer lønnsomt med
store sentrale bryggerier. I kullissene stod
Coca-Cola og lobbyerte og konsekvensene
kunne bli nedleggelse av f.eks. Dahls i
Trondheim og mye miljøfiendtlig transport.
Her har Ringnes nå snudd, etter at
Ap/SV/Sp signaliserte fortsatt emballasjeav-
gift. Vi sier som Natur og Ungdom: Tenk
globalt - drikk lokalt. 

KRAVSTORE: Attac Norge, her ved Steen, Marsdal og Nilsen, stiller også krav til partiene.



Etter at Attac relanserte ideen om

en skatt på valutatransaksjoner er

ulike skatter blitt foreslått for å

begrense andre former for nega-

tiv aktivitet, som for eksempel

våpensalg og flyreiser. 

Av Birgit Undem

Attacs internasjonale utvalg

Argumentene for å innføre disse har likevel
sentrert rundt muligheten for å skaffe større
inntekter til gode formål som FNs tusenårs-
mål. Selv om slike tilleggsskatter kan ha
flere positive funksjoner bør de få en under-
ordnet rolle i en politisk prosess som tar for
seg temaet global skattepolitikk.
Utgangspunktet bør heller være det interna-
sjonale skatteregimet.

Temaet står ikke på den politiske agendaen,
og kunnskapsnivået er lavt både i befolk-
ningen og i partiene. Det kan på ingen måte
rettferdiggjøres. De store mangelene ved,
eller fraværet av, et internasjonalt skatteregi-
me resulterer i tap av statsinntekter som
innebærer en trussel både mot utvikling i
Sør og velferdsstaten i Nord.
Utviklingslandene mister hvert år 5-800 milli-
arder dollar ved skatteflukt og skatteunndra-
gelser. Dette tilsvarer mer enn ti ganger det
samlede bistandsbudsjettet og fem ganger
det beløpet som gjeldsslettebevegelsen kre-
ver ettergitt. England mister ca. 25 milliarder
dollar i tapte skatteinntekter hvert år, og i
Danmark anslås det at staten går glipp av
inntekter på 20-40 milliarder kroner på grunn
av praksisen med internprising i transnasjo-
nale selskaper.

Viktig for Attac
Det internasjonale skatteregimet represente-
rer et svært relevant tema for Attac fordi det
tar tak i grunnlaget for opprettelsen:
Demokratiske styringsproblemer i møte med
internasjonaliserte finansmarkeder og ure-
gulert kapitalflyt. I tillegg åpner denne saken
opp et større potensial for konkrete endring-
er enn tilfellet er i kampen mot nyliberalis-
men som først og fremst kommer til uttrykk
ved protester mot privatisering og handelsli-
beralisering. Formålet med dette er å
begrense en negativ utvikling, mens innfø-
ringen av internasjonale kjøreregler for å
stanse skattetap vil frigi ressurser som kan
skape økonomisk og sosial utvikling.

Arbeidsplanen til Attac har den svakheten at
den i liten grad fokuserer på overordnede
problemstillinger, men heller stykker opp
temaet i skatteparadis og storselskaper.
Diskusjonen om global skattepolitikk mener
jeg bør ta utgangspunkt i en beskrivelse av
det internasjonale skatteregimet. Det er
også viktig å få fram årsakene til dagens
ødeleggende og delvis ukontrollerbare kapi-
talflyt; dereguleringen av kapital- og finans-
markedene og framveksten av det jeg vil
betegne som et investeringsparadigme.

Finanskapitalen har de siste tretti årene til-
kjempet seg internasjonale rammevilkår ved

en deregulering av valutakontroll og bankin-
dustri, samtidig som de politiske og juridiske
virkemidlene har fortsatt å være begrenset
innenfor nasjonale rammer. Dermed har det
blitt lettere å flytte penger over landegrenser
uten krav til gjennomsiktighet. I det samme
tidsrommet har utviklingsdebatten dreid mot
behovet for direkte utenlandsinvesteringer,
men uten å understreke realitetene tilstrek-
kelig. Direkte utenlandsinvesteringer går for
eksempel til få land, ikke de aller fattigste.
Den bakenforliggende profittorienteringen
skaper også i de fleste tilfeller på lang sikt
negative resultater istedenfor å bidra til res-
surstilførsel.

Nullskatteytere
Resultatet er blitt en tredobling av antallet
skatteparadis (Fra 25 på 70-tallet, til 70 i
dag) som gjør skatteflukt, skatteunndra-
gelser og korrupsjon enklere. Det største
problemet er de transnasjonale selskapene
som bruker nettverk av fasadeselskaper
opprettet i skatteparadis for å skjule milliard-
overskudd fra myndighetene. I 1990 fantes
det 37 000 mot 64 000 selskaper i 2003.
Tilsvarende var antallet underselskaper økt
fra 175 000 til 870 000. Attac fant i fjor at 18
av disse er 0-skatteytere i Norge ved en alt
annet enn fullstendig gjennomgang av
Brønnøysundregisteret. Det sofistikerte sys-
temet for pengeoverføringer som vestlige
banker og selskaper har satt opp, og det
hemmeligholdet som utøves av banker i
skatteparadisene, legger også til rette for
korrupsjon og skatteunndragelser. 

Investeringsparadigmet i utviklingsdebatten,
men også næringspolitikkens unyanserte
fokus på behovet for direkte utenlandsinves-
teringer har bidratt til å fremme en interna-
sjonal skattekonkurranse, et kappløp mot
bunnen. De transnasjonale selskapene, som
for det meste står bak disse investeringene,
har kunnet presse på for lavere skattesatser.
Rapporter viser at den gjennomsnittlige sel-
skapsskatten i OECD-land falt fra 37,5% i
1996 til 30,8% i 2003. I Afrika har flere land
til og med gått til det skrittet å tilby 0-skatt til
utenlandske aktører. Den negative skatte-
konkurransen har også lagt til rette for og
forsterket problemet med internprising, hvor
selskapene overfører overskudd til land med
det laveste skattenivået. 

Urettferdig
Utviklingen er problematisk på flere måter.
Hemmeligholdet umuliggjør et fritt og vel-
fungerende marked, og  skatteunndragelser
er uforenelig med demokratiet og rettsstatli-
ge prinsipper. Det er nyttig å ha oversikt
over dette. Attac bør likevel satse på å fram-
heve perspektivet om at dette systemet er
urettferdig: Kapitaleiere betaler mindre skatt
enn næringsutviklere, selskaper betaler min-
dre skatt enn enkeltpersoner, transnasjonale
selskaper betaler mindre skatt enn små sel-
skaper. De transnasjonale selskapene beta-
ler mindre skatt i Sør enn i Nord.
Skattebyrden overføres fra kapital til arbeid
og konsum, og fellesskapet blir skadeli-
dende.

Men hvordan endre dette? Deler av løsning-
en fins innenfor nasjonale rammer, som å
sørge for større skatterettferdighet enkelt-
land. Men fordi det mangelfulle skatteregi-
met grunnleggende er et globalt problem
kan bare de internasjonale løsningene bli
fullgode. Det kreves koordinert samarbeid,
helst gjennom FN, for å få til en nedleggelse
av skatteparadisene. (I dag fokuseres det
kun på bilateralt i regi av OECD). Det må
innføres automatisk informasjonsutveksling
mellom landenes skattemyndigheter, og det
må framsettes krav om større åpenhet i
bankindustrien. Et annet forslag som også
diskuteres i Tax Justice Network er innfø-
ringen av en internasjonal minimumsskatte-
sats for å stanse den verste skattekonkur-
ransen. Innvendinger mot et slikt forslag går
på at dette kan overkjøre og undergrave
politiske vedtak i det enkelte landet.

Det er helt avgjørende å presse på for at
den nye regjeringen skal ta initiativ til å sette
dette spørsmålet på den internasjonale
agendaen. Men som del av en slik målset-
ting kan Attac også arbeide for en rekke del-
mål. I arbeidsplanen har landsmøtet for
eksempel vedtatt at vi skal kreve innført
dokumentasjonskrav for storselskaper for å
begrense omfanget av internprising i Norge,
innsyn i norske selskapers kapitalforflytning-
er, at offentlige kontrakter ikke tildeles sel-
skaper med hovedkontor i skatteparadis, og
vi støtter regjeringen Bondeviks gjeninnfø-
ring av skatt på aksjeutbytte.

Utilstrekkelig 
Det er all grunn til å påpeke at disse kravene
ikke representerer en uttømmende liste over
ønskelige tiltak, og at det i liten grad har fun-
net sted noen diskusjon om prioriteringer.
Jeg mener at det er viktig å foreta en grun-
dig gjennomgang av skattereformen. Denne
gir for eksempel skattefritak for finansielle
plasseringer som kan oppmuntre til økt akti-
vitet i skatteparadis. Andre kompliserte pro-
blemstillinger man bør undersøke nærmere
er hvordan arbeide for større skatterettfer-
dighet mellom selskaper og enkeltpersoner
uten å fremme kapitalflukt? Skattesatsen på
aksjeutbytte ligger i dag på 28%, og det er
vanskelig å se hvordan den kan settes opp
på bakgrunn av det generelle internasjonale
nivået. Et annet framstøt kunne være krav
om at norske storselskaper betaler like mye
skatt i u-land og i Norge.  

De utspillene som til nå er blitt gjort i Attac-
regi har fått godt gjennomslag i media. I
2004 troppet et kobbel tiggere fra Attac opp
hos GlaxoSmithKline for å trygle dem om å
betale skatt, og nå i vår sendte Attac Norge
ut et brev til John Fredriksen for å be ham
hjelpe oss om å legge press på norske myn-
digheter for å få gjennomslag for våre krav..TT

Global skattepolitikk

18 nullskatteytere i Norge i18 nullskatteytere i Norge i

2003:2003:
Nordea Bank Norge, Dyno Nobel ASA, Ementor
Norge AS, Fokus Bank AS, NCC Construction,
Fjord Seafood Norway og Fjord Seafood Sales
AS, Alcatel Norway, American Express
Corporate Travel, Astrazenaca, Canal Digital
Norge, Findus Norge, Mobil Oil, Shell
Marketing, Stena Line Norge, Thorn Norge,
Xerox og GlaxoSmithKline.



Bergen sier nei til Clear Channel

I Taklinger 1 fortalte vi om det store multina-
sjonale selskapet Clear Channel som i
Norge har profilert seg på å inngå eksklusive
reklameavtaler med storbyer. I hjemlandet
USA er selskapet en av George Bush’ ster-
keste støttespillere, og bruker sine mange
radiostasjoner til å samle støtte for blant
annet Irak-krigen.

Clear Channel har avtaler med blant annet
Oslo og Trondheim (sjekk ditt lokale buss-
skur), og drev nå og framforhandlet en avta-
le med Bergen. I Bergen ble denne avtalen
likevel kritisert og debattert før den ble inn-
gått, og slik vedtok Bergen bystyre med
knappest mulig flertall vedtatt å utsette
avgjørelsen om CC-avtalen. I siste liten
snudde så Ap, KrF og Venstre. Sammen
med  SV og RV utgjør de nå et flertall, og
takker nei til Clear Channel. 

Vi registrerer forøvrig at en CC-representant
uttalte seg på radio om saken med “Vi driver
butikk, ikke politikk.” (!) Bergen kommune
avviser forøvrig også Clear Channels trusler
om søksmål. Vi gratulerer.

Per Kleppe til Attac 

Tidligere handelsmi-
nister, finansminister
og øverste sjef for
EFTA, Per Kleppe,
har meldt seg inn i
Attac melder
attac.no.

- Jeg kjenner det som
en sterk støtte til hva
Attac står for at Per
Kleppe nå er blitt
medlem, sier nestle-
der i Attac Reiulf
Steen.

Per Kleppe var stats-
råd i samtlige arbei-
derpartiregjeringer i 1970-årene. Først han-
delsminister, deretter finansminister i nesten
seks år og til slutt planleggingsminister. Fra
1981 til 1988 satt han som øverste leder av
EFTA. Steen er stolt over at en så markant
skikkelse innen handel og finans nå gir sin
støtte til Attac:

- Det finnes neppe noen i Norge som kan
mer om internasjonal handel og om de ska-
delige virkningene av den ubegrensede, glo-
bale markedsøkonomien enn Per Kleppe,
sier Steen. 

Kort rapport fra Åre

Nato-toppmøtet i Åre ble noe mindre profilert
enn hva som opprinnelig var planlagt da det
viste seg at verken Condolezza Rice eller
Jack Straw kunne komme. Likevel dro en
busslast fra Trondheim (med Midtnytt på
slep), deriblant representanter fra Attac til
Åre og deltok på en veldig trivelig markering
sammen med hundrevis av andre demon-
stranter.

Demonstrantene ble i sin tur beskyttet mot
seg selv av 1700 politi, Secret Service og
skarpskyttere på takene. Tilstedeværelsen
av oss fra Trondheim ble sponset av LO i
Trondheim og UFFA.

Siden sist

Bli med i Attac

Ja, jeg vil vil bli medlem i Attac
Medlemstype:

Vanlig medlem (kr. 270.-)

Student/Trygdet/etc. (kr. 140.-)

Ungdom under 20 (kr. 50.-)

Støttemedlem - for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600.-) 

Ønsker å betale med avtalegiro 

Fornavn:______________________________   
Etternavn:_____________________________   
Adresse:______________________________  
Postnummer:___________________________   
Poststed:______________________________   
Land:_________________________________   
E-post:________________________________   
Telefon:_______________________________  
Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:
NTNU/HiST Attac 
Trondheim og omegn Attac 

Svarsending

Avtalenr. 173118/389 OMD.

ATTAC 

Sofienberg Posthandel

0506 OSLO

Kan 
sendes

ufrankert 
i

Norge

Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men mangler
det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt lite skjema som
gjør at du kan melde deg inn og begynne å jobbe sammen med
andre om politiske og samfunnsmessige spørsmål i Attac. For å bli
med i NTNU/HiST Attac, eller Trondheim og omegn Attac, marker
dette under “Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:” Du kan også melde
deg inn på internett på www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt ønsker
å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på kontonr. 8601 85
26761, dersom du ønsker å øremerke støtten til avisen, merk giroen
“Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til bladet med artikler, leserbrev eller layout mm.,
ta kontakt med noen i redaksjonen, eller send en mail til 
attac-taklinger@list.stud.ntnu.no.

Merknad/kommentar:
________________

________________

________________

________________

________________

ADBUSTING: Clear Channel har lenge vært
et yndet mål for aktivister      (ill. adbusters.no) KLEPPE-PAKKE:

Reiulf Steen verver
gamle kamerater, og
oppfordrer alle
andre Attacere til å
gjøre det samme.

GOD STEMNING: Hundrevis av demon-
stranter fra Sverige og resten av norden
samlet seg i Åre for å protestere mot NATO.
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Ellers i dette nummer:

Års- og landsmøte:
Taklinger bringer nytt fra
NTNU/HiST Attacs årsmø-
te og Attac Norges lands-
møte.

WTO og global
landbrukspolitikk:
Hvem tjener på frihandel
med landbruksprodukter?

Industriutvikling og
en ny energi-æra:
Vi er på vei inn i et nytt
energiregime, og dette
krever nytenkning innen
industriutvikling skriver
Kaare Gether.

Creative Commons:
Ser vi nye muligheter for
en bedre og mer demokra-
tisk kulturproduksjon?

Skatteuttalelser:
- Mer skatt!
- Skal ikke bankene betale
skatt?

Siden sist:
- Presset mot Coca-Cola
øker
- 3 år siden Irak-krigen
startet
- Regjeringen i GATS-
ballett

Bli medlem!
Bli kvitt dårlig samvittighet,
bli attactivist du også!

En gjenganger i samfunnsdebat-
ten de siste tiår (og enda lenger)
har vært om økonomisk vekst
ødelegger miljøet, eller om vekst
bedrer miljøet.
Av Anders Skonhoft
Professor i samfunnsøkonomi, NTNU

Debatten fikk et nytt oppsving med
publiseringen av Limits to Growth, eller
Vekstens Grenser, fra 1972, og i kanskje
enda sterke grad ved arbeidet til
Verdenskommisjonen for Miljø og utvik-
ling fra 1987,  Brundtlandkommisjonen,
eller Vår Felles Framtid. 

Vår Felles Framtid definerte bærekratig
utvikling som 'en utviklingsom imøte-
kommer dagens behov uten å ødelegge
muligheten for at framtidige generasjo-
ner skal få dekket sine behov'.
Bærekraftbegrepet knyttes således til

rettferdighet mellom generasjoner, men
er ikke særlig presist definert og sier
ikke noe direkte om sammenhengen
mellom økonomisk vekst og miljøet.
Men kommisjonen mente at miljøproble-
mer som hovedregel var fattigdomsdre-
vet, og at økonomisk vekst i fattige land
var nødvendig for å sikre miljø og natur-
ressurser. Perspektivet til FN's
Miljørapport som kom i fjor vår (UN
Millennium Ecosysem Assessment
Report) er på mange måter det motsat-
te. Hovedfunn én er her at 'Human acti-
ons are fundamentally, and to a signifi-
cant extent irreversibly, changing the
diversity of life on earth and most of the-
se changes represents loss of biodiver-
sity'. Det klare synspunktet er derfor at
høy menneskelig aktivitet og høy pro-
duksjon har degradert menneskenes
biologiske omgivelser.

Fortsetter på s 6

Kan forbruket vokse inn i himmelen?
- Miljøproblemer og økonomisk vekst

TEMA: VEKST

FEIL LUKT OG FEIL FARGE: Over hele verden begynner vi etter hvert å merke konsekvensene av et
ensidig fokus på vekst i økonomien, her fra rushtrafikken over Elgeseter bru. Miljø- og ressursproble-
matikk blir stadig mer aktuelt, og vil kanskje bli menneskehetens hovedutfordring i tiårene som kommer.

Foto: Andreas K. Evensen
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Vekst
I de to hundreårene som har gått siden
den industrielle revolusjonen, har den
teknologiske utviklingen ført til en stadig
mer effektiv produksjon. Å produsere en
bestemt vare i dag krever svært lite
arbeidskraft, og kan gjøres svært billig i
forhold til hva som var tilfelle for bare få
tiår siden.

Dette gjør selvsagt også, dersom vi forut-
setter et minimum av konkurranse, at den
profitten det er mulig å få ut av et eksem-
plar av en bestemt vare etterhvert også
blir mindre. Siden vi lever under et øko-
nomisk regime som har vekst som mål,
fører dette til at det må produseres stadig
mer for å opprettholde profitten, og for å
få investert denne nye kapitalen. Skal det
produseres mer, må det forbrukes mer.
Det er dette som har skapt forbrukersam-
funnet, og som har gjort at det private for-
bruket i Norge har økt med 50% bare
siden 1990.

Dersom man er fornøyd med å produsere
og konsumere i en slik spiral, trenger
selvsagt ikke dette i seg selv å være et
problem. Hovedproblemet kommer først
når man innser at i dag er det svært lite
om noe av den produksjonen, og det for-
bruket som skjer i verden som er bære-
kraftig.

Forskningen omkring naturendringer er
ingen eksakt vitenskap, men det er bred
enighet i forskermiljøene om at de klima-
endringene vi ser er menneskeskapte. I
den siste tiden har flere profilerte klima-
forskere advart om en kommende miljø-
katastrofe, og at det kanskje allerede er
for sent.

I et slikt perspektiv burde økt forbruk og
fortsatt vekst kanskje ikke være et mål.
Groteskt blir det også når vi vet at meste-
parten av jordas befolkning fremdeles
ikke får oppfylt grunnleggende behov, og
at vi i Vesten blir stadig mindre fornøyd
med vår materielle velstand jo mer den
øker...

Ronny Kjelsberg

NTNU/HiST Attacs årsmøte ble avhold
på Café Ni Muser den 15/3, og årsmø-
te i Attac Norge ble avholdt på
Blindern 17-19/3.
Av Ronny Kjelsberg
Redaktør, Taklinger

Årsmøte i NTNU/HiST Attac
Etter et innledende foredrag om muligheter
for et miljøvennlig og ressursøkonomisk bil-
delingssystem med elbiler av  Trond
Andresen (Amanuensis, Teknisk kybernetikk
NTNU), ble det på NTNU/HiST Attacs årsmø-
te blant annet valgt nytt styre og vedtatt to
uttalelser om skatt. 

Nye medlemmer i NTNU/HiST Attac-styret er
Einar Faanes, Inger Størseth Haarr og Kaare
Gether, mens Audun Øfsti, Anders Skonhoft
og Ronny Kjelsberg er gjenvalgt.

Attac Norges landsmøte
Landsmøtet til Attac Norge var inspirerende
for deltagerene, og ga et bilde av en organi-
sasjon som er samlet, og som etter 5 år
begynner å få tradisjoner og ta form organi-
satorisk.

Det ble også her valgt ny ledelse, og som
mange medier allerede har påpekt får Attac
nå sin første hjemmeavlede leder. Tidligere
nestleder Marte Nilsen, tar over stafettpinnen
etter Magnus Marsdal, mens nye nestledere
er Einar Braaten og Maria Walberg. Både
Marsdal og Reiulf Steen fortsetter i organisa-
sjonen som henholdsvis AU-medlem og 1.
vara til landsstyret. Fra Trondheim fortsetter
Torunn Lien Nilsen i landsstyret, mens Ronny
Kjelsberg er 5. vara, og Sigrunn Tvedten er
vara til kontrollkomiteen. TT

Års- og landsmøte ‘06

STYRE: Mesteparten av det nyvalgte styret
fanget i seiersrusen etter valget.

Uttalelser vedtatt på NTNU/HiST Attacs årsmøte 2006:
Mer skatt!
Stoltenberg-regjeringen har nylig tatt til orde for en egen skatt på flybilletter som skal øremer-
kes FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier. Norske flyselskaper har protestert
mot at en spesiell næring skal pålegges en slik skatt for at regjeringen skal være med på å
løse internasjonale problemer. Det næringen ikke vil innse er at flytrafikk ikke er en hvilken
som helst næring.

Flytrafikk er et privilegium som kun den rike delen av verdens befolkning kan benytte seg av,
og jo rikere man er, jo mer flyr man i snitt. En flyskatt vil slik automatisk få en god sosial pro-
fil. Et annet, og kanskje viktigere moment er at den stadig økende flytrafikken er en av de
største bidragsyterene til den største miljøutfordringen vår verden nå står overfor, global opp-
varming. De klimaendringene flytrafikken er med og skape vil først gå ut over verdens fattige,
men etter hvert vil vi alle kunne bli rammet.

NTNU/HiST Attac støtter regjeringens forslag om en internasjonal flyskatt, men håper den
ikke begrenser seg til det. Globale utfordringer krever globale løsninger, og globale skatter
som den varslede flyskatten, og en internasjonal to-trinnsskatt på valutatransaksjoner vil kun-
ne finansiere de som skal løse problemene. I tillegg vil skattene selv bidra til en løsning ved å
gjøre miljøfiendtlige og usosiale internasjonale aktiviteter mindre lønnsomme. NTNU/HiST
Attac håper derfor flyskatten kan være et første skritt på veien mot et internasjonalt skattesy-
stem som kan bidra til å skape en bedre og mer rettferdig verdensøkonomi.

Skal ikke bankene betale skatt?
Den tradisjonsrike midt-norske Fokus Bank ble i 2000 solgt til Den Danske Bank, og er nå en
del av et nordisk storkonsern. Ved en gjennomgang av Brønnøysundregistrene oppdaget
Attac Norge at Fokus Bank faktisk var nullskatteyter i Norge.

Store selskaper er også avhengige av et godt offentlig tilbud, og det er slik bare rett og rime-
lig at de er med på å betale samfunnets fellesutgifter. Når storselskapene ikke betaler skatt,
betyr det mer skatt på vanlige innbyggere. NTNU/HiST Attac vil kreve at regjeringen gjør
grep som gjør det vanskeligere for storselskaper som Fokus å vri seg unna sine sammfunns-
messige forpliktelser. Fokus Bank tilpasser seg et økonomisk system hvor det er rasjonelt å
benytte seg av alle mulige smutthull for å slippe å delta i finansieringen av samfunnets vel-
ferdsgoder. Dette er meget uheldig.

BØLLEN OG BLONDINEN: Avtroppende og
påtroppende leder for Attac Norge synes
også at landsmøte er gøyalt.



I eit samfunn utan reglar og bin-
dande avtalar vil den sterkaste
sin rett vere det som rår, og der-
med vil det vere dei svake som
taper. Verda treng internasjonale
avtalar, og i utgangspunktet har
altså fattige land fordel av slike
faste retningsliner. Det har i det
siste vore stort fokus på Doha-
runden i WTO. Denne skulle net-
topp sørgje for retningsliner for
rettferdig handel, utviklingsvekst
og auka velstand i den fattige
delen av verda. Men fortener
Doha-runden å verte kalla for
"utviklingsrunden"?
Av Inger Størseth Haarr
Styremedlem NTNU/HiST Attac

Tilgang til marknader i nord
I desember var politikarar frå heile verda
samla til WTO-toppmøte i Hong Kong.
Landa i sør krev mellom anna fri marknads-
tilgang til rike land. Noreg har sidan 2001
hatt ei ordning som gjer at dei minst utvikla
landa slepp å betale skatt for sine produkt. I
Hong Kong vart resultatet ei heller vag for-
mulering om  at MUL bør ha tilgang til mark-
nadene i dei rike landa. Og ved å opne for fri
tilgang på område der utviklingslanda ikkje
kan konkurrere, samstundes som ein steng-
er for til dømes import av tekstilar (jamfør
USA som ikkje vil sleppe til klede frå
Bangladesh og Kambodsja), vert dei positive
verknadene av dette vedtaket enno mindre
for produsentane i sør.

Fjerning av subsidiar?
Eit anna viktig krav frå landa i sør er kutt i
dei rike landa sine subsidieringar av eigne
næringar. For å beskytte eigne næringar
mot overpro-
duksjon og der-
med prisfall sel
rike land subsi-
dierte eksport-
artiklar til kun-
stig låg pris på
verdsmarkna-
den. Slik kon-
kurrerer dei
subsidierte varene ut varer frå landa i sør,
òg på desse landa sine indre marknader.
Subsidiar er ein luksus som dei rikaste landa
sine myndigheiter har råd til, ikkje dei fattige.
Slik vert konkurransen ytterlegare vanske-
leggjort for produsentar i sør. I Hong Kong
kom ein til einigheit om at eksportsubsidiar
skal fjernast innan 2013. Dette har lenge
vore eit uttalt mål i WTO, det nye er at kra-
vet no er tidfesta. Vedtaket føreset likevel at
sentrale spørsmål vert løyst innan april
2006, noko dei fleste meiner er usannsyn-
leg. Dessutan opererer ein i WTO med ulike
definisjonar på landbruksstøtte - gul, blå og

grøn boks. Grøn boks vert sett som lite
handelsvridande, og er dermed unna-
teke krava om kutt. Ein har sett ei
omfattande "grønvasking" av subsidi-
ar, mellom anna i Noreg. I praksis kan
dei rike landa altså omdefinere
eksportstøtta til internstøtte (frå blå og
gul til grøn boks), og slik unngå kravet
om fjerning. 

Krav om liberalisering
EU og USA, på si side, arbeider for
kutt i importtollsatsar. Landa i sør får
krav om å fjerne eller kutte i sine toll-
barrierar, for å opne marknadene sine
for varer frå nord. Utviklingsland er
gjerne nettoimportørar av mat, og FNs
organisasjon for mat og landbruk
(FAO) spår at denne trenden vil halde
seg til 2030. Utviklingslanda går altså
glipp av viktige inntekter på denne
importen.

Alle dei industrialiserte landa i verda i
dag har hatt periodar med importtoll,
subsidie og andre verkemiddel for å
beskytte næringar i vekst. Å ta ifrå fat-
tige land moglegheita til å bygge opp
ein konkurransedyktig produksjon utan å
måtte konkurrere på verdsmarknaden, med
store internasjonale selskap, er det same
som å hindre at fattige land får dei same his-
toriske moglegheitene som dei vestlege lan-
da har hatt. Lokal handel skaper meir lokal
verdivinst enn handel på ein verdsmarknad,
og i alle land der jordbrukssektoren har vak-
se, er det gjennom ei gradvis utviding frå
lokale marknader. Robert Best, leiar av
interesseorganisasjonen for karibiske kyl-
lingprodusentar, seier det slik: "Våre største
produsentar er mindre enn dei minste i USA
- me kan ikkje byggje større. Me har ikkje
hamner som er store nok til å skipa inn fôr i
dei kvantum som kan gje billeg produksjon.
Me får ingen subsidiar eller gratis jord som

produsentane i USA og
Brasil. La oss få levera lokalt
til verdas mest kyllingetande
folk. Be verdssamfunnet gje
oss lov til å auka tollsatsane." 

Konkurranse på uli-
ke vilkår
Kva vil ei liberalisering av

internasjonale handelsvilkår for jordbruk føre
til? Kven vil tene på dette?  Fri konkurranse
kan høyrast rettferdig ut, men dersom vilkå-
ra for konkurransen ikkje er like for dei ulike
deltakarane vil konkurransen ikkje slå likt ut.
Utviklingsland i WTO er ikkje ei einsarta
gruppe. Dei spenner frå land med relativt
stabil økonomi og ein etablert jordbrukssek-
tor, som Brasil og Argentina, til land med
sårbare og ustabile økonomiar og lite kon-
kurransedyktige produksjonshøve i land-
brukssektoren. Av den delen av verdas
befolkning som livnærer seg av jordbruk, er
det berre nokre få prosent som er konkur-

ransedyktige på verdsmarknaden.
Grunnleggjande faktorar som infrastruktur
og organisering av handel er sjølvsagd i
langt høgare grad ein etablert realitet i dei
rike landa. 

Fattigdom som konkurranse-
fordel
Vidareforedla varer gjer mykje større vinst
enn råvarer. Situasjonen i dag er at mange
av landa i sør sel råvarer for så å importere
langt dyrare vidareforedla varer tilbake frå
nord. Krav til produksjon (miljøkrav, arbeids-
miljølover osb.) fører til høgare produksjons-
pris i nord, medan dei fattige landa sine låge
produksjonskostnader mellom anna kjem av
mindre strenge krav til produksjonsforhold. 
Mange av dei som argumenterer for nylibe-
ralismen hevdar at dei minst utvikla landa
må spesialisere seg i sine konkurransefor-
delar. Dette inneber at dei fattige landa må
konkurrere om å vere "fattigast mogleg", om
å produsere råvarer for lågast mogleg pris,
samstundes som ein stiller færrast moglege
krav som gjer at produksjonskostnadene går
opp. Skal fattige land spesialisera seg i net-
topp å vera fattige?

Noreg sin posisjon i dei framtidige forhand-
lingane er lovande. At me står utanfor EU
gjev oss ei eiga stemme, som kan nyttast til
å fremje krav som ikkje berre har utgangs-
punkt i eiga økonomisk vinning, samt å støt-
te landa i sør sine rettmessige krav i WTO-
forhandlingane. Regjeringa har i Soria
Moria-erklæringa tydeleg teke til orde for å
arbeida for rettvise handelsreglar. Derfor er
det viktigare enn nokon gong at regjeringa
vert pressa til faktisk å følgje dei krava den
har sett til seg sjølve. TT

Global jordbrukspolitikk 

UNDER PRESS: Dagros er ikkje heilt nøgd med
WTO-forhandlingene.         (Foto: Fotogruppa,TTS)

lle dei industrialiserte
landa i verda i dag har

hatt periodar med importtoll,
subsidie og andre verkemiddel
for å beskytte næringar i vekst.
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- "utviklingsrunden" i WTO



Av Kaare Gether  - Kaare.Gether@ntnu.no
PhD, Teknologiendring, Energisystemer

Vi hører om problemer i Årdal og ovner
som stenges i Høyanger. Mediene
behandler dette som separate, selvstendi-
ge saker, med en vinkling på at vrangvilli-
ge selskaper må instrueres av sine statli-
ge eiere. Hadde det vært så enkelt.

Årdal og Høyanger er bare nye tegn på en
grunnleggende strukturell forandring i
energibildet vi er vant med. Andre symp-
tomer er stigende olje-, gass- og strømpri-
ser, økende avhengighet av Midt-Østen
og Russland for olje og gass, og global
oppvarming. Alt kommer samtidig.
Forbruket av energi på verdensbasis er
doblet for hver generasjon i mer enn hun-
dre år. Det kan ikke fortsette. Denne utvik-
lingen kaster stadig lengre skygger og
favner videre til brede samfunnsspørsmål
også her hjemme. Omfattende endringer
kommer enten vi vil eller ikke, og raskere
og i større omfang enn den løpende sam-
funnsdebatten fanger opp. Utfallet vil
være svært avhengig av hvordan vi ter
oss de nærmeste årene.

Noen fakta: Energiforbruket på verdens-
basis har i mer enn hundre år vokst med
ca 2,3 prosent årlig. Slik vekst er ekspo-
nensiell, og med 2,3 prosent "rente"
dobles forbruket hvert 30. år. Omtrent 85
prosent av energibehovet dekkes med
fossilt brensel. I Norge har forbruket av
elektrisk kraft i senere år økt ca 1,6 pro-
sent per år, og transportsektoren ca 1,8
prosent. Om veksten på verdensbasis
fortsetter som før vil forbruket øke med
nye 30 prosent i løpet av 12-15 år og
dobles enda en gang for neste genera-
sjon. Kina og India har nå ca 8 prosent
årlig vekst i energiforbruket totalt og er nå
i ferd med å påvirke verdensforbruket
betydelig. (7% vekst tilsvarer dobling på
10 år). Utviklingen mot økt frihandel og
økonomisk globalisering er en av de dri-
vende krefter. Jakten etter lave lønnskost-
nader gjør at transportbehovet vokser,
med påfølgende energiforbruk og miljø-
konsekvenser. 'Just in time'-produksjons-
teknologi bidrar også til økt transport.
Basert på etterspørsel er vi på god vei
mot neste dobling i energiforbruket.

Kan energi-industrien levere?
Det er enighet om at det er kull for flere
generasjoner selv med eksponensiell
vekst. Olje- og gassindustrien angir kjente
reserver som antall år med samme leve-

ranse som nå. Det angis typisk reserver
for 10-20 år framover, altså uten å ta hen-
syn til veksten. Det er stor usikkerhet,
både av tekniske og geologiske årsaker
og forretningsmessig / politisk. Tidligere
fant man nye forekomster like fort som
forbruket økte. Nå er oljeforbruket ca 84
millioner fat om dagen og nye funn en tre-
djedel. Bestående felt går ikke plutselig
tomme, men produksjonen passerer en
topp og synker så gradvis. Toppen synes
å komme 30-40 år etter at feltet er funnet.
Nå opplever mange store felt dette nesten
samtidig. Dermed får vi også en topp i for-
syningen på verdensbasis. For olje synes
vi å være midt oppe i dette. Bildet er mer
uklart når det gjelder
naturgass, men også her
synes vi å passere toppen
i de nærmeste årene.
Konklusjonen er krystall-
klar: Olje- og gassindustri-
en kan bare dekke en
eksponensielt voksende
etterspørsel i noen få år
til. Videre bruk av fossilt
brensel må baseres på
kull og tjæresand.

Et neste spørsmål er om
miljøet tåler det.
Miljøproblemene med fos-
silt brensel er vel kjent.

De omfatter mer enn global oppvarming.
For eksempel regner Kina med å slippe ut
ca 11 millioner tonn svoveldioksid (SO2) i
2006. Da sur nedbør var på det verste i
syttiårene hadde vi et årlig nedfall av svo-
velsyre over Sør-Norge på ca 100 000
tonn, som tilsvarer ca 70 000 tonn SO2,
eller ca 0,6 prosent av utslippene i Kina.
Konklusjonen er like klar: Vi gjør miljøet
ulevelig om vi fortsetter. 

Et tredje spørsmål angår nasjonal forsy-
ningssikkerhet. Etter som kilder i den
vestlige verden tømmes blir stadig flere
land avhengige av leveranser fra
Midtøsten og Russland. 

Industriutvikling og en ny energi-æra
Vi synes å være på vei mot en ny energisituasjon i løpet av få år. Til nå har vi kunnet "etterfylle" energi
gjennom innsats av arbeid og kapital, mens dette heretter vil virke omtrent som å bygge trålere når fisken
allerede er fisket opp. Energi- og miljøsituasjonen blir en grunnleggende flaskehals for verdiskaping, og
må ses i sammenheng med industriutvikling. Utfordringene og forandringene som kommer bør ikke opp-
fattes som negative, men bør tas tak i som muligheter til å skape noe langt bedre enn det vi har i dag.

EKSPONENSIELL FORBRUKSVEKST: Historisk utvikling av energiforbruket i USA 1800-
1990 (Grübler et al, 1999). Merk at den vertikale aksen (y-aksen) er logaritmisk (for å få
plass til illustrasjonen på et vanlig ark): Den rette linjen for totalt forbruk innebærer ekspo-
nensiell vekst i forbruket.

FØRE VAR: Svenske vitsetegnere har skjønt det mange 
festtalere ikke har.



De blir i økende grad gisler for helt livsvikti-
ge ressurser. Igjen er konklusjonen klar:
Avhengigheten av olje og gass fra tredjepart
er en risikabel tvangstrøye.

En samlet konklusjon er at vi er på vei inn
i et nytt energiregime. Utviklingen kom-
mer, enten ved fortsatt forbruksvekst
basert på kull og tjæresand, eller ved øko-
nomisk stagnasjon. Det er en alternativ
vei. Omfattende forskning viser at vi kan
leve godt uten å fortsette å øke energifor-
bruket, men det må omfattende omstilling
til. Dette må vi behandle edruelig, etterret-
telig og uten panikk. Konsekvensene av
eksponensiell vekst er ikke forstått i
offentlig bevissthet. Man trenger ikke
matematikk: Dobbelt så mye ressurser
rekker i 30 år til, og mengden av omstilling
vokser til det dobbelte. Jo fortere vi kom-
mer i gang med omstilling jo større er
sjansene til å lykkes. Alternativet er ikke
hyggelig, og vil spesielt ramme de med
lav kjøpekraft (særlig den 3. verden).

Hva kan vi gjøre? 
Det må være et hovedmål å opprettholde
produksjonen av varer og tjenester som er
nødvendige for et godt og rikt liv for alle.
Det har vært uhyre vanskelig å komme i
gang med omstilling som monner i alle
land. Som et foregangsland er det nå poli-

tiske høringer i Sverige om å bli uavheng-
ig av olje innen 2020, uten å måtte erstat-
te det med enda mer miljøødeleggende
energikilder.

I tradisjonell økonomisk tenkemåte er
arbeid og kapital de sentrale flaskehal-
sene. Nå synes ytre (eksogene) faktorer
som energi og miljø å være i ferd med å
bli flaskehalsene i stedet. Hva betyr det-
te? Vi kan i prinsippet møte dette gjennom
økt energieffektivitet og gjennom over-
gang til fornybare energikilder. Her er det
et hav av muligheter som vil gi grunnlag
for lønnsomme arbeidsplasser. Eksempler
er isolering av bygninger, optimal trans-

port, offshore vindkraft,
utnyttelse av den
omfattende kompetan-
sen bak kraftkrevende
industri, og bioenergi i
stor skala. Når forbru-
ker betaler 10 kroner
per liter dieselolje, er
tilsvarende varmeverdi
i ved 5 kroner per kilo,
slik at bioenergi burde
være god butikk. Våre
norske ressurser av
olje og gass vil være
sentrale for å hjelpe
både oss og andre
nasjoner gjennom
omstillingsprosessen.
Men det er omstilling
disse ressursene må brukes til - ikke en
sovepute som fortrenger ny løsninger i
markedet og hindrer omstilling. Det er det
store omsettingsvolumet som har gjort
fossilt brensel "billig" til nå, fordi faste
kostnader fordeles på mange enheter og
fordi mye av den eksisterende infrastruk-
turen er nedbetalt. 

Det enkleste hadde vært om grunnlaget
eller konklusjonene i denne artikkelen
kunne vises å være gale, eller uaktuelle
så langt fram i tid at vi kan la det skure.

Slik ser det ikke ut til å være. Enn så
lenge preges vi av unnfallenhet og svært
mange uforpliktende 17.mai taler. Det er
vel flere årsaker. Noen viktige forhold er
at vi ikke vil ha forandring når vi ikke for-
står bakgrunnen, at det er organisatorisk
og institusjonelt nytt, er ytterst tverrfaglig,
og at vi mangler historisk erfaring. Det
gjør det heller ikke enklere at vi distrahe-
res av å telle oljemilliarder.

Det er tegn på manglende forståelse og
fokus at det ikke bygges nye effektive
ovner i Høyanger og Årdal, at man ikke
får til grønne sertifikater eller unnlater å
bruke oljefondet eller annen oljerikdom for

at "Think" kan få utvikle seg som et verdi-
fullt, oljeuavhengig transportkonsept.
Konklusjonen om en ny energi-æra leder
til spørsmål om gasskraftverk med CO2-
fangst i Norge virkelig er en god og fram-
tidsrettet taktikk. CO2-fangst og depone-
ring kan være viktig i forhold til kull, men
er og blir en "end-of-pipe" løsning og vil
alltid være økonomisk oppoverbakke: Det
er tillegg til det bestående med tilhørende
utgifter. Det vil være tungt å utvikle en
norsk industri på dette grunnlaget. (end-
of-pipe er et uttrykk som beskriver et
fokus på å kurere symptomene isteden for
å se på hva man kan gjøre for å møte
behovet. Det fører til opprettholdelse av
status quo).

Bruk av gasskraft her i landet øker vår
avhengighet av fossilt brensel, tar bort
ressurser fra, og er i veien for omstilling,
og nærmest garanterer en umulig høy
kraftpris så lenge det finnes naturgass.
Det siste er basert på at el-prisen i marke-
det reflekterer den dyreste kraften som
leveres til nettet og naturgass er en inter-
nasjonal energibærer med internasjonal
markedspris. Verre kan vi knapt undergra-
ve mye av vår industristruktur. Vi må lære
å tenke lønnsomhet på nytt for å inkludere
ulike tidsperspektiv, irreversibilitet og
framtidig verdi.

Mange synes å tro at vi ikke kan greie oss
uten fossilt brensel. Ingenting som jeg er
kjent med tilsier at dette er riktig (se for
eksempel Scientific American sept 2005).
Min egen vurdering er at vi står overfor en
svært alvorlig situasjon - så alvorlig at det
kan sammenliknes med situasjonen i
årene før 1940, hvor mangel på interesse,
forståelse og evne til å ta tak i situasjonen
resulterte i at det gikk som det gikk. Det
må til en satsing sammenlignbar med for-
svarsbudsjettet eller mer, for å få omstil-
ling i stor skala på bærekraftige skinner,
og vi må tenke deretter. Vi må også forstå
at det dreier seg om investeringer og ikke
omtale det som offentlige kostnader. Det
trengs kritisk søkelys på det som tas opp
her. Dette er en naturlig oppgave for
mediene. TT

TENK SJÆL: Nytenkning rundt mulighetene mellom industriut-
vikling og energi/miljøproblematikk er mangelvare i Norge i dag. 

PRODUKSJON: Figuren illustrerer fraksjonen (F) av total energiproduksjon for hver enkelt
energikilde.



Kan forbruket vokse inn i him-
melen? Forts. fra side 1

Sammenhengen miljø og økonomisk vekst
dreier seg om følgende to hovedspørsmål.
For det første hvordan økonomisk vekst
påvirker miljøet. For det andre, hvordan mil-
jøet og tilgangen av naturressurser påvirker
veksten. Denne siste problemstillingen ble
reist i Vekstens Grenser fra 1972. Og synet
var her at fordi den økonomiske aktiviteten i
industrilandene, men også mange utviklings-
land, er basert på en utstrakt bruk av ikke-
fornybare ressurser som olje og mineraler,
vil den økonomiske veksten på sikt stoppe
opp. Begrenset naturressurstilgang, sam-
men med rask befolkningsvekst, ville ganske
enkelt strupe veksten. I ettertid vet vi at det-
te synet var feilaktig. Vekstens Grenser had-
de for det første en altfor pessimistisk vurde-
ring av mengden tilgjengelige ikke-fornybare
naturressurser. For det andre ble økonomisk
tilbakevirkende mekanismer ('feed-back'
effekter), som at knapphet gir høyere pris og
dermed virker husholderende på framtidig
ressursbruk, ignorert. Det at knapphet også
kan motivere bedrifter og husholdninger til
erstatte eksiterende teknologi og praksis
med ny praksis og teknologi, ble også i stor
grad ignorert.  I den nye utgaven av
Vekstens Grenser fra 2003 er dette modifi-
sert noe.

Den mot-
satte års-
akskjeden,
fra vekst til
miljø og
bruk av naturressurser, er hovedperspekti-
vet i Vår Felles Framtid. Som nevnt, er synet
her at fattigdom ødelegger miljøet og gir
overforbruk av knappe naturressurser, og at
økonomisk vekst i miljøsammenheng er
relativt uproblematisk. Mulige rikdomsdreve-
te miljøproblemer ble derfor neglisjert i Vår
Felles Framtid. I det etterfølgende skal vi i
hovedsak se på denne problemstillingen, og
spørre oss om hvordan og i hvilken grad det
er mulig å tenke seg at miljøproblemer kan
avkoples fra økonomisk vekst. 

En grunnleggende sammenheng
Sammenhengen
instruktiv dekomponering av miljøbelastning-
en. Vi har her at M er miljøbelastning (for-
urensning, bruk av naturressurser, etc.), Y
er brutto nasjonalprodukt (den samlete pro-
duksjonen av varer og tjenester i en økono-
mi) og B er befolkningen. Denne sammen-
hengen er ingen teori, men kun en identitet
(en sammenheng som holder per defini-
sjon), og gir en enkel dekomponering av
hvordan total miljøbelastning bestemmes av
tre faktorer: i) forurensning, eller ressurs-
bruk, per produsert enhet M/Y (miljøkoeffisi-
enten), ii) produksjon per innbygger Y/B, og
iii) befolkningens størrelse B. Ser en på
endring over tid så sier denne sammenhen-
gen noe om hvordan endret miljøbelastning
kan knyttes til endring i miljøkoeffisienten,
økonomisk vekst per innbygger og befolk-
ningsveksten.

Den første konklusjonen som kan dras fra
denne sammenhengen er at økonomisk

vekst per innbygger, alt ellers likt (konstant
befolkning, konstant miljøkoeffisient) vil øke
belastningen på miljøet. Skalaeffekten er
miljøødeleggende. Den andre konklusjonen
er at befolkningsvekst, elt ellers likt, også vil
øke belastningen på miljøet. Den tredje kon-
klusjonen er at redusert miljøkoeffisient, alt
ellers likt, vil redusere belastningen på miljø-
et. Redusert miljøkoeffisient kan passende
betegnes som en substitusjonseffekt, og
substitusjonseffekten er miljøbesparende.
Denne sammenhengen forteller oss også at
hvis skala- og befolkningseffekten domine-
res av substitusjonseffekten vil økonomisk
vekst ikke øke miljøbelastningen. I motsatt
tilfelle, øker miljøbelastningen.

Type miljøproblemer
Sammenhengen for miljøbelastningen kan
stilles opp for ulike miljøproblemer og kan
studeres for et land, deler av et land
(eksempelvis storbyer) eller andre geografis-
ke avgrensinger. Og det viser seg at mens
skalaeffekten og befolkningsveksten er
dominerende for enkelte miljøproblemer og
spesielle geografiske avgrensninger, domi-
nerer substitusjonseffekten i andre sammen-
henger. Systematikken er omtent som føl-
ger. Mens substitusjonseffekten ofte er
dominerende for enkelte lokale miljøproble-
mer, som utslipp av svoveldioksid i storby-

ene i rike land, er skala- og
befolkningsveksten ofte er domi-
nerende ved lokale miljøproble-
mer, som jorderosjonsproblemer
og lokale forurensninger, i fattige
land og regioner. For en rekke
viktige globale miljøproblemer,

som klimagassutslipp, dominerer skalaffek-
ten i nær alle land, både fattige og rike.

Det at substitusjonseffekten ofte dominerer
skaleffekten ved lokale miljøproblemer og at
miljøet dermed forbedres over tid, og mot-
satt, kan gis en enkel forklaring. Ved lokale
miljøproblemer er nemlig typisk kilden til mil-
jøproblemet og selve problemet innenfor
samme avgrensete område. Dette betyr
også ofte at det er et geografisk samsvar
mellom tiltak og gevinst for å redusere miljø-
problemet. Folk opplever dårlig miljø i sitt
nærområde og aksjonerer for at den foruren-
sende bedriften skal installere renseutstyr. I
rike land har dette ofte skjedd det ved at den
forurensende bedriften har flyttet til land
med slappere krav til rensing. Det typiske for
globale miljøproblemer er at det er et misfor-
hold mellom tiltak og gevinst for å redusere
problemet. Tiltak kan settes inn i et land eller
en by, men bare en liten del av gevinsten til-
faller landet. Og motsatt; et land om ikke
setter inn noe tiltak kan høste gevinsten ved
at andre setter inn tiltak. Dette er det såkalte
gratispassasjerproblemet.

Miljøproblemer i utviklingsland sies ofte,
som i Vår Felles Framtid, å være fattigdoms-
drevet. Typiske fattigdomsdrevete problemer
inkluderer jorderosjon, lokale luftforurens-
ningsproblemer og knapphet på drikkevann
av god kvalitet. Argumentet til Vår Felles
Framtid, og andre, som Verdensbanken, er
at disse problemene er til stede nettopp fordi
landene er fattige, og at problemene dermed
vil avta når økonomien vokser. Med andre
ord; substitusjonseffekten vil dominere ska-

laeffekten og befolkningseffekten i vekstpro-
sessen. Som vi skal se nedenfor er det noe i
dette. På den annen side ser nærmest Vår
Felles Framtid bort fra rikdomsdrevete miljø-
problemer. Men tre av de aller viktigste mil-
jøproblemene i dag er vekst- og rikdomsdre-
vet. Dette gjelder globale klimaproblemer,
nedgangen i verdens fiskebestander og
avskoging. De globale klimaproblemer skyl-
des at utslipp av klimagasser per innbygger
er svært høye i de fleste rike land og hvor
samtidig både skalaeffekten og befolknings-
effekten klart dominerer substitusjonseffek-
ten. Overfiske skyldes for mye og for avan-
sert fangstkapasitet, mens avskoging
skyldes en ødeleggende hogstpraksis av
store multinasjonale konserner og store
plantasjeeiere. Og ikke mindre viktig, som
påpekt av FN's Miljørapport, høy menneske-
lig aktivitet har forårsaket irreversible
endringer i de biologiske omgivelser og
redusert biodiversiteten.

Kuznetskurven
Sammenhengen mellom økonomisk vekst
og miljøbelastning er også tatt opp på en
systematisk måte gjennom såkalte
Kuznetskurve-undersøkelser. Simon
Kuznets var en berømt økonom (Nobels
minnepris i økonomi i 1971, død 1985) som
blant annet studerte sammenhengen mellom
økonomisk vekst og inntektsulikhet. I et
arbeid fra 1955 kom han med den berømte
hypotesen om at den økonomiske vekstpro-
sessen i fattige land først ville lede til at ulik-
hetene økte, så nå et toppunkt for deretter
bli redusert. Denne optimistiske hypotesen
ble hetende Kuznets-kurve sammenhengen. 

For enkelte miljøproblemer har denne
sammenhengen blitt observert. I vekstpro-
sessen øker dermed først miljøproblemene,
et toppunkt nåes og avtar deretter når nivået
på bruttonasjonalproduktet øker ytterligere.
Vekst er således miljømessig gunstig, hvil-
ket betyr at substitusjonseffekten dominerer
skala- og befolkningseffekten når inntekten
har blitt tilstrekkelig høy. Denne type
Kuznets-kurve sammenheng har først og
fremst blitt observert for lokale miljøproble-
mer i land som nå er rike. Reduksjon av vik-
tige typer forurensninger i vestens storbyer
de siste 30-40 år er hovedeksemplet, og
utslipp av svoveldioksid har blitt redusert i
alle større byer i Europa og i Norge de siste
årene, ofte som et resultat av at foruren-
sende storindustri har blitt nedlagt eller flyt-
tet ut.. 

I følge Kuznets-kurve logikken vil derfor en
rekke miljøproblemer løse seg bare dagens
fattige land blir rike nok, hvilket også var
hovedbudskapet i Vår Felles Framtid. Men
foreløpig finnes det ikke noe overbevisende
erfaringsmateriell som støtter dette.
Kuznets-kurve logikken impliserer også en
'laissez-faire', eller la-det-skure politikk; mil-
jøproblemer løser seg selv og det er ikke
noe behov for reguleringer og inngripen i
markedsmekanismen. Som FN's
Miljørapport og de globale klimaproblemene
viser er dette en livsfarlig politikk, bokstave-
lig talt, og det er behov for sterke regulering-
er for å styrke substitusjoneffekten og dem-
pe skaleffekten av miljøutslipp. TT

e aller viktigste miljøpro-
blemene i dag er vekst- og

rikdomsdrevet.
DD

gir en



I takt med utviklingen i resten
av samfunnet, har også kunst
og kulturfeltet endret seg.
Hvordan vi bruker kunst og
kultur i dag er radikalt forskjel-
lig fra hvordan man brukte kul-
tur for to hundre, hundre, femti
eller bare tjue år siden. 
Av Einar Faanes
styremedlem, NTNU/HiST Attac

Åndsverk og kulturarv
Dette har skjedd, ikke bare fordi kunst og
kultur er noe som forandrer seg over tid,
men hovedsakelig på grunn av at det har
blitt billigere og lettere å trykke bøker, lage
og spre musikk, film og andre kunstformer.
Kunst og kultur er uten tvil en av mange og
en av de viktigste verktøyene man bruker for
å oppfatte egen identitet og formidle den til
andre. Problemet er at mye av det som er
en del av vår kultur, men som ikke regnes
som høykultur, ikke har blitt tatt vare på i til-
strekkelig grad og at det som er preservert
ikke er tilgjengelig for allmennheten. Dette
gjelder både popmusikk, TV-produksjoner,
reklame og gamle ukeblader.

De fleste som
produserer
åndsverk er i
stor grad styrt
av et ønske
om å tjene
penger, og vil
således være lite interessert i å drive pro-
sjekter for å lagre det man produserer for
ettertiden. Man er i alle fall ikke interessert i
å tilgjengeliggjøre for allmennheten det man
har lagret om det ikke fortsatt mange år
etterpå er utsikter om at man skal kunne sel-
ge unna et visst antall enheter. Det blir vel
og merke sluppet en del eldre filmtitler på
nytt som opprinnelig stammer fra 50-, 60- og
1970-tallet; noe som i seg selv er positivt.
Dette skjer ikke uten at titlene er såpass
populære at man er sikker på å selge for-
holdsvis mange enheter og ikke motivert av
at den enkelte filmen har en kulturhistorisk
verdi. I lys av dette er slike prosjekter som
arkiveringsprosjektet i forbindelse med det
planlagte rockmuseet positivt. I hvor stor
grad publikum vil ha muligheten til å benytte
seg aktivt av dette er usikkert. Trolig vil det
kun fungere som et arkiv, og dermed ikke
også opprettholde bibliotekfunksjoner. Altså
i stor grad på samme måte somdet gamle
NRK-arkivet har fungert opp gjennom årene.
Det har vært der, men ikke spesielt godt til-
gjengelig for allmennheten, noe som passer
dårlig når blant annet internett har åpnet for
distribusjonsmuligheter som ikke fantes tidli-
gere. NRK har vel og merke blitt mye flin-
kere med bruken av nettet de siste to årene,
og en del populære nye og eldre produksjo-
ner har blir utgitt på CD og DVD, noe som i
høy grad er i kommersielt øyemed.

Nye muligheter
Nettet gir en rekke muligheter
som aktører som NRK bør
benytte seg av. En side er distri-
busjon, en annen og mer spen-
nende side er muligheten for å
skape et mer aktivt og kreativt
publikum ved at publikum opp-
fordres til å spille videre og lage
sine egne verk basert på de all-
menngjorte verk. NRKs britiske
søsterselskap, BBC, har startet
et prosjekt kalt Creative Archive
hvor en rekke BBC-produsert
materiale legges ut på internett
under en spesiell lisens hvor det
tillates at materialet brukes i pro-
duksjonen av andre verk under
bestemte vilkår, som for eksem-
pel at verket ikke brukes kom-
mersielt, andre bidragsytere kre-
diteres, verket ikke brukes
utenfor Storbritannia og at nye
verk lisensieres under den sam-
me lisense. Selv om prosjektet
bare har drevet på i et knapt
halvår har de allerede fått
tilbakemeldinger fra personer
som har brukt klipp fra arkivet i
blant annet undervisningssam-

menheng. [1]

Creative Commons
Den britiske lisensen er i stor
grad inspirert av Creative
Commons-lisensen (CC), som
begynner å bli spesielt popu-
lær på internett for privatper-

soner som skriver blogger, driver med foto-
grafi og bildemanipulasjon, eller lager
musikk. I tillegg har den den blitt adoptert av
mindre plateselskaper som Magnatune og
Beatpick, som ser på internettet som sin pri-
mærdistribusjonsmåte. En arbeidsgruppe
arbeider for tiden med å tilpasse CC til det
norske lovverket, og en norsk versjon vil tro-
lig komme i slutten av 2006. [2]

Collager har vært
en teknikk innen bil-
ledkunsten i mange
år, det er først nå
man har teknologi-
en til å i utstrakt
grad bruke de sam-
me teknikkene innenfor lydkunst og video-
kunst. CC er et prosjekt som ønsker å fjerne
mange av de barrierene som i dag finnes
mot dette i lovverket.

Hvorfor ikke i Norge?
Det burde ikke være umulig for NRK, som
en offentlig finansiert institusjon, å opprette
en ordning som ligner den britiske, hvor en
rekke materiale blir publisert. Av spesiell
interesse er selvfølgelig materiale av histo-
risk viktighet, som opptak fra sportsbegiven-
heter og politiske debatter; men også annet
materiale fra naturprogrammer, dokumenta-

rer, og barne-TV. For å i størst mulig grad
oppfordre til kreativitet vil det være et ønske
om at minst mulig begrensninger blir lagt på
bruken, samtidig som man ivaretar opprett-
shaverens rettigheter. Dette vil ikke bare
føre til at mye materiale kan brukes på nytt,
men også lette tilgangen til materiale som
ikke er av en slik karakter at det er aktuelt
for salg på CD/DVD-markedet.

Vi sitter i dag med teknologien til å muliggjø-
re, noe som var utenkelig for 5-10 år siden,
nemlig å la nysgjerrig barn og ungdom få
fråtse i materialer de kan bruke i sine egne
kreative arbeider. Dette er en mulighet for
musikk- og formgivingsundervisningen som i
liten grad har blitt sett på. I stedet arbeider

man mer eller mindre
aktivt for at aspire-
rende smågutter ikke
skal kunne ta biter av
annen musikk for
bruk i hiphoppen sin.
Fra mitt ståsted er
ikke det spesielt frukt-
bart, og jeg håper

derfor at flere benytter seg av initiativer som
Creative Commons og at det skapes flere
prosjekter som Creative Archive, med en
spesiell oppfordring til vårt eget NRK. TT

Noter:
[1] http://creativearchive.bbc.co.uk 
[2] http://www.creativecommons.org. 
Creative Commons (CC) tillater brukeren å
velge om man vil krediteres, om verket kan
brukes kommersielt, om man kan bruke
deler av det i andre verk, og om man må
bruke de samme betingelsene om man gjør
det.

Kultur, kulturverdier og Creative Commons

FRI FRISYRE: CC gjør suksess innen alt fra program-
vare til frisørvirksomhet. Bildet er tatt av Will Pate, og
(selvsagt) publisert under en CC-lisens.

ønsker å fjerne
mange av de barrie-

rene som i dag finnes 

CCCC

stedet arbeider man for at
smågutter ikke skal kunne ta

biter av annen musikk for bruk i
hiphoppen sin

II



Presset mot Coca-Cola øker

Avisen Workday Minnesota melder at stu-
denter ved Macalester College har anmodet
universitetet om å kansellere den kontrakten
de har med Coca-Cola på grunn av den bru-
tale politikken selskapet fører mot fagfore-
ningsaktivister i Colombia.

Etter dette krever nå universitetet en etter-
forskning av påstandene om at cola-tappere
står bak vold, drap og trusler mot arbeidere.

Coca-Cola er også
kritisert for å stjele
grunnvannsressurser
fra indiske bønder, og
en av de sterkeste
bærerene for denne
kritikken, Vandana
Shiva, kommer til
Trondheim Sosiale
Forum 2006 samtidig
med utgivelsen av
dette nummer. Vi får
komme tilbake til hva
som ble sagt der ved
en senere anledning.

3 år siden Irak-krigen startet

Lørdag 18/3 ble årsdagen for Irak-krigens
start markert over hele verden. I Oslo var
Attacs landsmøte lagt til samme helg, og
mange delegater flokket naturlig nok til stor-
tinget for å være med på en kraftig og beve-
gende markering med hundrevis av andre
demonstranter.

Jon Eikemo var konferansier og Reiulf Steen
holdt flammende innlegg. Det samme gjorde
Maryam Azimi, Hamad Shoraidah og
Sapideh Sadeghi. Blant parolene var Send
Bush til Haag!, Ingen nye trusler – ingen ny
krig! og Alle okkupasjonsstyrker ut av Irak!

Etter tre år ser situasjonen nå mørkere ut
enn noensinne. 100.000 irakere har dødd,
og landet er kastet ut i borgerkrig. For freds-
bevegelsen er det sørgelig å få rett.

Regjeringen i GATS-ballett

De siste ukene har regjeringen framvist en
imponerende runddans innen WTO-syste-
met.

Etter den positive utviklingen hvor regjering-
en før jul trakk tilbake viktige Gats-krav rettet
mot fattige land melder attac.no at Norge
igjen har tatt parti med med de sterke, mot
de svake. Regjeringen har nå valgt å være
sammen med blant andre EU, USA, Sveits,
Japan og India om et økt press mot land
som Jamaica, Sri Lanka, Sør Afrika, Peru,
Bolivia, Venezuela, Brasil, Indonesia og
Thailand om at de skal gjennomføre omfat-
tende liberalisering.

Både SV, Sp og AUF har klare standpunkt
mot GATS-krav i sine programmer, og etter
press har nå regjeringen igjen trukket seg
fra allmenne krav om liberalisering i form av
«Modus III». Norge blir likevel fortsatt med
på kollektive krav mot u-land på ti konkrete
områder, blant dem finansielle tjenester og
energitjenester, melder Nationen.

Disse hurtige posisjonsskiftene viser at vi
har en regjering som lar seg presse både fra
næringsinteresser og solidaritetsorganisa-
sjoner, og dette bør være en motivasjon for
å opprettholde presset fra Attac. U-land må
også få bestemme demokratisk over egen
økonomi.

Siden sist

Bli med i Attac

Ja, jeg vil vil bli medlem i Attac
Medlemstype:

Vanlig medlem (kr. 270.-)
Student/Trygdet/etc. (kr. 140.-)
Ungdom under 20 (kr. 50.-)
Støttemedlem - for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600.-) 

Ønsker å betale med avtalegiro 

Fornavn:______________________________
Etternavn:_____________________________
Adresse:______________________________
Postnummer:___________________________
Poststed:______________________________   
Land:_________________________________
E-post:________________________________
Telefon:_______________________________  
Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:
NTNU/HiST Attac 
Trondheim og omegn Attac 

Svarsending
Avtalenr. 173118/389 OMD.

ATTAC 

Sofienberg Posthandel
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Kan
sendes

ufrankert
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Norge

Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men mangler
det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt lite skjema som
gjør at du kan melde deg inn og begynne å jobbe sammen med
andre om politiske og samfunnsmessige spørsmål i Attac. For å bli
med i NTNU/HiST Attac, eller Trondheim og omegn Attac, marker
dette under “Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:” Du kan også melde
deg inn på internett på www.attac.no.

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt ønsker
å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på kontonr. 8601 85
26761, dersom du ønsker å øremerke støtten til avisen, merk giroen
“Taklinger”.

Ønsker du å bidra til bladet med artikler, leserbrev eller layout mm.,
ta kontakt med noen i redaksjonen, eller send et e-brev til 
attac-taklinger@list.stud.ntnu.no.

Merknad/kommentar:
________________

________________

________________

________________

________________

KRITISK: Dr.
Vandana Shiva har
påpekt at Cola kan
være skadelig også
for de som ikke drik-
ker brus.

FOLKSOMT: Det var trangt om plassen
foran Stortinget under Irak-markeringen.
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Ellers i dette nummer:

KINA:
Taklingers Kina-korre-
spondent Kaare Gether gir
oss et innblikk i noen av
utfordringene ved den
økonomiske veksten. 

TEKNOLOGI:
Hva vil fildeling og åpen
kildekode bety for økono-
mien?

ATTAC:
Marte Nilsen skriver om
bakgrunnen for Attac til
glede for gamle og nye
lesere.

BOK:
Barbara Ehrenreich er ute
med en oppfølger til Kjøpt
og underbetalt.

SIDEN SIST:
- Norge inn i
Verdensbank-styret
- Attac Libanon

AKTIVITETER:
Følg med på attactiviteter i
ditt nærområde.

BLI MEDLEM:
Gjør verden et litt bedre
sted - meld deg inn i Attac.

Av Linn Kolsrud Herning
styremedlem i ATTAC Norge og koordinator
for Handelskampanjen. 

Hvordan man forklarer sammenbruddet og
hva man spår om den videre utviklingen av
det internasjonale handelsregimet avhenger
i stor grad av hvilke perspektiver man legger
til grunn. Mange fokuserer i stor grad på
hvordan landene ordrett uttaler seg, men de
kunne valgt å legge vekten på hva som lig-
ger bak de ulike uttalelsene. I tillegg er det er
et sentralt spørsmål for framtiden om man
velger å se etter endringer innenfor dagens
WTO-rammer, eller om man velger å tenke
større og mer visjonært. 

Ulike forklaringsmodeller
Det er mange forklaringsmodeller for
sammenbruddet. Realiteten er at G6 (USA,
EU, Brasil, India, Japan og Australia), som
blir ansett som nøkkelland og dermed har
fått lov til å ta forhandlingene på bakrommet,

ikke kom til enighet i landbruksforhandling-
ene. Den simpleste forklaringen på sammen-
bruddet er at USA nektet å forbedre sitt til-
bud om kutt i intern landbruksstøtte, og
dermed brøt forhandlingene. I følge en slik
forklaring er det USA som ensidig bestemte
seg for å legge Doharunden i koma.

En forklaring med litt mer substans er at
USA ikke var fornøyd med tilbudene om
markedsadgang for jordbruksprodukter som
de andre forhandlingspartene ga, og derfor
ikke ønsket å forbedre sitt eget tilbud om
internstøtte. Med en slik forklaring kan man
velge å legge ansvaret på EU/Japan eller
Brasil/India som henholdsvis forsvarer retten
til beskyttelse for jordbruksproduksjon i Nord
og Sør. USAs forhandlingsleder, Susan
Schwab, har gått langt i å legge skylden for
sammenbruddet på India, og landets forsvar
av retten til å beskytte landbruksmarkeder i
utviklingsland.

Forts. på s. 7

WTO - Hva nå for 
verdenshandelen?

24. juli kom beskjeden mange hadde ventet, noen fryktet og andre
håpet: Det er full stopp i WTO-forhandlingene. Generaldirektør Pascal
Lamy oppfordrer medlemslandene til å ta en tenkepause, men han adva-
rer om at målet om å ferdigforhandle den såkaldte ”utviklingsrunden” i
2006 settes i fare. WTOs hovedråd bifaller. Etter et vannvittig kjør i ni
måneder er det plutselig full stopp. Hva skjedde? Og hva nå? 

PROTESTER: Mange har protestert på den udemokratiske WTO-prosessen. Her fra en
demonstrasjon Handelskampanjen hadde utenfor Stortinget. Foto: Linn Herning



Taklinger  #5  2006
Taklinger er et partipolitisk uavhengig magasin
utgitt av Attac i Trondheim. Vi har som formål å
skape økt oppmerksomhet om aktuelle lokale
og regionale politiske saker, og å sette disse
inn i et større globalt perspektiv. Signerte arti-
kler representerer ikke nødvendigvis Attacs
syn.

Ansvarlig redaktør:
Ronny Kjelsberg - ronny.kjelsberg@hist.no
Redaksjon:
Hallgeir Frøseth Opdal
Kaare Gether
Einar Faanes
Ståle Fjeldstad
Kontakt:
attac-taklinger@list.stud.ntnu.no
www.org.ntnu.no/attac

Trykket med støtte fra:

WTO-debatt på avveie
WTO-debatten i Norge har lenge vært i
en blindgate. I den norske offentligheten
er de relle motsetningene mellom fattige
og rike land stort sett forenklet bort til et
bilde hvor norske bønder står mot de fat-
tige i u-landene. Dette er misforstått.

Med lave tollmurer vil det bli mer lønn-
somt for de rike storbøndene som driver
jordbruk i u-land å produsere luksusvarer
for Vesten, som har råd til å betale en
høyere pris, enn det vil være å produsere
for et fattig hjemmemarked. Vi har også
sett eksempler hvor småbønder rett og
slett blir jaget bort for å gi plass til for
eksempel store kvegfarmer.

Man kan altså si at motsetningene i
WTO-forhandlingene om landbruk i større
grad er småbønder mot storbønder/
industrielt landbruk enn de er fattige mot
rike land. Dagens norske WTO-debatt
fokuserer slik bare på en konkurranse
mellom de rike landene og de rike i de
fattige landene. Det er på tide at vi hever
blikket litt, og tar inn over oss at ingen av
disse er gode alternativ dersom vi ønsker
en mer rettferdig verdenshandel.

WTO-forhandlingene har nå brutt sam-
men. Ingen avtale er bedre enn en dårlig
avtale - dessverre ser det ut til at det i
dag kun er disse to alternativene vi står
overfor. Sammenbruddet i forhandlingene
bør nå brukes til å mobilisere for et mer
sosialt perspektiv på internasjonal han-
del. For å få til dette må vi ha mer kunn-
skap, og en debatt som er konstruktiv og
ikke fordummende slik alt for mye av den
norske WTO-debatten er i dag. Vi lar Linn
Herning starte debatten i dette nummer.

Ronny Kjelsberg

Kina har en enormt stor befolk-
ning og opplever en eventyrlig
økonomisk vekst. De fysiske
implikasjonene ved dette er
alvorlige. Statistikkene viser at
dette har vært gjeldene de siste
25 årene, med gjennomsnittlig
vekstrate på 9,5 %. Det er helt
klart positive sider ved denne
utviklingen – først og fremst at
mange kommer ut av en fattig-
domstilværelse – men det er
også negative konsekvenser
som både kineserne og klodens
øvrige befolkning kommer til å
føle på kroppen. Artikkelen tar
for seg noen av de mest sentra-
le utfordringene Kina og verden
i økende grad vil måtte hånd-
tere de nærmeste årene.

Av Kaare Gether 
kaare.gether@ntnu.no

Bakgrunn
Studieturen kom i stand som følge av en invi-
tasjon fra Innovasjon Norges kontor (IN) i
Beijing. Der opplever man en manglende
overensstemmelse mellom det overordnede
mandatet og hva man ser i felten. Miljøene
ved NTNUs strategiske satsningsområder
Energi og Petroleum – Ressurser og Miljø
(EPRM), og Globalisering, ble kontaktet for å
se hvordan praktisk politikk og næringsvirk-
somhet bedre kunne forstås i forhold til det
teoretiske grunnlaget knyttet til innovasjon og
økonomisk vekst. Medarbeidere ved INs kon-
tor ser at det er behov for forandring, men har
i oppgave å bistå praktisk talt all type norsk
næringsvirksomhet som prøver å lykkes med
kommersiell virksomhet i Kina.

Dagens situasjon
Det er ca 1300 millioner mennesker i Kina –
mer enn 280 for hver nordmann. Siden 1979
har Kinas økonomi mangedoblet seg, med en
rapportert gjennomsnittlig årlig vekst målt i
brutto nasjonalprodukt (BNP) på ca 10 %.
Det vil si at systemets størrelse fordobles
hvert 7. år! Med det store antallet mennesker
i Kina får doblingene praktisk betydning for
hele kloden. Det blir rapportert at flere hundre
millioner mennesker har kommet seg ut av en
fattigdomstilværelse som følge av de politiske
reformene igangsatt av Deng Xiaoping. Dette
er en svært viktig utvikling. Samtidig begyn-
ner systemet å knake som følge av denne
raske og store veksten. Det er særlig to for-
hold som er altoverskyggende: 

1. Det er i dag kolossale forskjeller mellom
fattige og rike i Kina. Inntektsfordelingen er
blitt så skjev at den truer stabiliteten i sam-

funnet.

2. De fysiske konsekvensene og forurens-
ningen som følge av den enorme produksjo-
nen er store, og ofte er produksjonen lite
effektiv i forhold til vestlig standard. Forbruket
har fått et omfang som truer naturens bære-
evne.

Det er knyttet stor bekymring blant den poli-
tiske ledelsen til det første punktet.
Sistnevntes følger begynner også å bli bedre
forstått og prioritert, men er ennå primært et
nasjonalt anliggende med tilgang på rent
vann som viktigste utfordring. For en utenfor-
stående ser en derimot en klar tendens til at
konsekvensene av kinesisk konsum i tillegg
til det vestlige fører til globale utfordringer
menneskeheten tidligere ikke har opplevd.

Problemforståelse – utvikling
og miljø 
Det er ikke vanskelig å forstå bakgrunnen for
utvikling, og for å få millioner ut av fattigdom.
Men for å vurdere følgene trenger vi gode
mål og oversikt. På et økonomisk plan er det-
te todelt: Hvordan og hva man måler, og hva
som oppfattes som best for hvem og når,
fremstår som svært lite forstått og debattert,
også her hjemme. 

Hvordan/hva
Høyest mulig BNP per person er i vår tids
økonomiske forståelse det mest brukte mål
på hvor god en økonomi er. Norge med sine
$ 37,700 (2004) er bedre enn Tysklands $
27,600, men ikke så bra som USAs $ 37,800
eller Luxemburgs $ 55,100. Kina hadde i
2004 et BNP per person på ca $ 5,000. 

Kina – ut av fattig
- Forfatteren jobber til daglig med teknolo-
giforandring, særlig knyttet til energibruk og
næringsutvikling, med bærekraft som
fokus, og har gjennomført en studietur til
Kina i juni 2006 med formål å bedre forstå
konsekvensene og mulighetene rundt den
enorme økonomiske veksten. Et hovedinn-
trykk er at miljøforbedringen vi kan bidra til
gjennom å stille vår beste miljø- og energi-
teknologi til rådighet er langt viktigere enn
fortjenesten vi kan oppnå i annet teknolo-
gisk samarbeid.

FEIL LUKT OG FEIL FARGE: Massiv pro-
duksjon med gammel teknologi gjør verdens
miljøproblemer større enn de trenger å være.



Innbyrdes fordeling i en nasjon er naturligvis
ikke representert i et slikt mål. Et sentralt
problem er hvilke aktiviteter som bør inngå i
en BNP-måling. Om man for eksempel set-
ter i gang en fabrikk som slipper ut foruren-
set vann, må man etter hvert sette i gang til-
tak for å rense disse utslippene. Sistnevnte
blir målt som økt økonomisk aktivitet og
kommer altså ut som pluss i BNP-regnska-
pet.

Økonomen Herman Daly er blant de største
kritikerne av denne måten å måle på og å
bruke tradisjonelt BNP som mål på hva en
bør navigere etter. (Se for eksempel
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Daly for
mer informasjon.) Et annet paradoks med
tradisjonelt BNP-mål er at verdiskaping i
offentlig sektor og frivillige organisasjoner
settes lik produksjonskostnadene, men dette
blir ikke diskutert videre i denne artikkelen.
Det er tatt til orde for at National Bureau of
Statistics (NBS) i Kina skal lage et "grønt"
regnskap av bruttonasjonalproduktet der
hensyn til forringelsen av naturen skal inngå.
Med en slik "grønn" profil, eller måte å tenke
på, er det estimert et mer reelt kinesisk BNP
fra 6 % årlig vekst til så lavt som negativ
vekst! Altså at man fører til mer skade enn
gagn ved dagens måter å gjøre ting på.
"Grønt BNP" gjemmer i hvertfall ikke bort
problemet på samme måte som den tradi-
sjonelle måten å måle på. 

Best for hvem og når
Går man fra et makro-
mål som BNP til mikro-
økonomi, kommer et
annet problem fram.
For en investor (men
også en statlig/regional
aktør) som vurderer
lønnsomhet i ulike
alternative prosjekter,
blir det viktig hvilke
konsekvenser man blir
ansvarlig for, og når
disse inntreffer.
Eksempelvis vil et esti-
mat for lønnsomhet ved
å bygge et kullkraftverk
per i dag ikke inkludere
kostnadene ved luftfor-
urensinger som påføres
andre mennesker  -
mennesker som ikke
engang deltar i investe-
ringsbeslutningen.
Skulle man i stedet vel-
ge å investere i en
vindmøllepark, med
leveranse av samme
produkt og kvalitet, blir
man ikke kreditert (og
dermed ikke betalt) for
at samfunnet unngår
sur nedbør, global opp-
varming eller bruk av
en ikke-fornybar res-
surs.

Det globale aspekt
Kinas hjemlige problemer, som framskaf-
felse av rent vann og reduksjon av lokal for-
urensing til vann og luft, er mindre proble-
matiske i den forstand at tilbakekoplingen fra
de som lager problemene til de som må leve
med dem er relativ kort, både i tid og rom.
På det globale nivå kommer følgene av den
kinesiske veksten i tillegg til det Vesten har
stått for de siste 250 år. Til forskjell fra
Vesten møter Kina de globale konsekven-
sene samtidig som de forsøker å komme
seg ut av fattigdom og samtidig med at de
må håndtere de lokale forurensningene. 

Kineserne gir i all hovedsak uttrykk for at det
er Vesten som per i dag har økonomisk ryg-
grad og kunnskap til å gjennomføre en tek-
nologisk endring for å unngå global oppvar-
ming og økologisk kollaps.

De mener også at de vestlige nasjonene
burde overføre den mest moderne teknologi-
en nå, og ikke stegvis slik vi ser i dag . Et
eksempel er de ”nye” bilene som kommer på
veien i Kina hver eneste dag. De er i all
hovedsak produsert på en teknologiplattform
som var vanlig i Vesten på 80-tallet, men
med mindre designjusteringer for å gi inn-
trykk av at det er det aller nyeste. Den kine-
siske forståelsen for det store skillet mellom

målsetningene og evnen til det vestlige poli-
tiske lederskapet på den ene siden, og hva
som svarer seg økonomisk for vestlige sel-
skaper på den andre, er også tidvis svært
mangelfull.

Kunnskap om konsekvensene av dagens
beslutninger er noe det er for lite av.
Forståelsen for hvordan man over tid låser
seg fast til en type teknologi med tilhørende
institusjons- og maktstruktur, og hvor van-
skelig det er å bryte med disse, er i beste fall
undervurdert og i verste fall overhodet ikke
forstått. Det er sentralt at Kina nå praktisk
talt starter "med blanke ark og fargestifter til"
– de er ikke på samme måte som Vesten
bundet av "sunk costs", og vil lettere kunne
oppnå et næringsliv miljømessig i pakt med
det beste vi nå kjenner til. Dette vil være til
beste for mennesker over hele kloden.

Konklusjon
Verdensbanken spår at Kinas økonomi trolig
kommer til å vokse med 10,4 prosent i 2006.
Det tidligere anslaget var på 9,5 prosent.
Den kinesiske produksjonskapasiteten vok-
ser i takt med økende etterspørsel.
Inflasjonen er lav, handelsbalansen viser
overskudd og det er få tegn til en generell
overoppheting av økonomien. Kinesiske
myndigheter kan hente økt selvtillit fra viss-
heten om at investeringsmidler stort sett
hentes fra egne overskudd og ikke fra lån.
Verdensbanken tilføyer likevel at det er et
spørsmål om kineserne bruker pengene sine
på klokest mulig vis.

Kinas økonomiske ledere har den siste tiden
satt i verk flere tiltak for å kjøle utviklingen
noe ned. I april i år ble rentenivået satt opp,
og veksten i den kinesiske industriproduk-
sjonen avtok noe i juli. Dette tyder ifølge fag-
økonomene på en aldri så liten avkjøling av
den ellers hvitglødende økonomien.
Økonomene tror tegnene til mer beskjeden
produksjonsvekst skyldes forsiktige tilstram-
ninger fra sentralbanken i Beijing. 

Det er klart at norsk næringsliv på mange
plan vil ha fordeler av å komme i innspill
med en så sterk utvikling. Likevel synes det
som om miljøproblemene som følger den
kraftige økonomiske utviklingen vil bli formi-
dable, og vil få konsekvenser både på et
hjemmeplan i Kina, og for hele kloden. Det
er derfor et stort behov i Kina for blant annet
norsk miljø- og energiteknologi, som vil kun-
ne komme alle til gode om det blir tatt i bruk
i stor skala. Forming av incentivmekanismer
og markeder for å dette til bør bli hovedprio-
ritet for dagens ledere – både i Kina og her
hjemme. Fordi konsekvensene av miljøpå-
virkningene er så alvorlige virker det som
om første prioritet bør være å få miljøvennlig
teknologi og løsninger tatt i bruk i stor skala,
og at Vesten ikke av forretningsmessige
grunner holder tilbake slik teknologi. TT

FORMANN DENG: Deng Xiaopings økonomiske reformer har
skapt et Kina som nå møter store ressurs- og miljøproblemer.

dom og inn i miljøproblemer



Av Ronny Kjelsberg
Redaktør, Taklinger

Effekten IT-revolusjonen over tid vil ha på
den globale økonomien gjør det betimelig
å se litt på hva som skiller ny teknologi fra
gammel, og hva de mulige konsekven-
sene kan være.

Programvare
Det som i hovedsak skiller de nye IT-rela-
terte produksjonsmåtene fra de gamle, er
at de nye er såkalt "software". I den bre-
deste betydning vil dette si at prosessen
ikke krever fysiske råvarer, og at den der-
med er immateriell. Det er naturlig å tro at
stadig mer av produksjonen og distribu-
sjonen av informasjon etter hvert vil fore-
gå på denne måten.

Et annet skille er at programvare kan
kopieres i det uendelige uten at det blir
mangel på varen. Jo mer populær en slik
vare er, desto flere vil kopiere den, og
desto lettere vil den være tilgjengelig for
andre, gjennom for eksempel fildelings-
nettverk. Varen kan også, på grunn av
den digitaliserte formen, kopieres uten
kvalitetstap, og slik får vi et globalt nett-
verk som opererer på en tilnærmet evolu-
sjonær måte, hvor den mest populære
informasjonen spres mest og dermed blir
lettest tilgjengelig.

Dette gir problemer for de produksjonsfor-
mene som er dominerende i dag. Den nye
måten krever kun at en person (eller flere
personer i samarbeid) lager et produkt (for
eksempel et program) én gang, så kan
det med minimal arbeidsinnsats (nedlas-
ting, installering) fra den enkelte bruker
benyttes av alle over hele verden uten
merkostnad. Det trengs ingen til å produ-
sere og distribuere cd-er og dvd-er når
brukerne selv tar seg av distribusjonen
immaterielt. Mye av behovet for platesel-
skaper og filmselskaper faller da bort. Det
samme kan selvsagt gjøres med alt som
kan produseres uten bruk av fysiske råva-
rer, alt som er rent informasjonsbasert. 

Åpen kildekode
Mye av programvareproduksjonen foregår
nå gjennom såkalt åpen kildekode-pro-
duksjon. Dette vil si at kildekoden til pro-
grammet er åpen, og alle med kompetan-
se får dermed mulighet til å være med på
å modifisere og forbedre programmet.
Akkurat som fildeling distribuerer varer
gjennom noe som ligner på en evolusjo-

nær prosess, produserer åpen kildekode-
miljøet varer gjennom en evolusjonær
prosess. Alle kan forbedre programmene
på alle måter, og slik får man et kvalitets-
sikret produkt som også kan tilpasses av
den enkelte bruker. Dette trenger heller
ikke begrenses til programvare, men kan
også benyttes på andre former for infor-
masjon, slik nettleksikonet Wikipedia gjør
det med tekst.

Vi kan her se spirene til helt nye måter å
produsere og distribuere på som det er
umulig å se de langtrekkende konsekven-
sene av. Muligens kan de endre hele det
økonomiske systemet, som jordbruksre-
volusjonen og den industrielle revolusjo-
nen i sin tid gjorde. 

Tradisjonelle kommersielle tilbydere må
enten kreve penger for sitt produkt, eller
på en eller annen måte få inn penger ved
reklame, noe som ofte gjør produktene
deres mindre attraktive for brukerne.
Dette betyr at de vil kunne tape i en fri
konkurranse med åpen kildekode-miljøet.
Det er tegn som tyder på at de vil prøve å
opprettholde sin kontroll over markedet
ved å innføre et regime med programva-
repatenter.

Produsentene av åndsverk
Hva er så problemet med bruken av den
nye teknologien? Dersom vi ser på
dagens stridstema, hører vi jo at f.eks.
plateselskapene fremsetter at dette går
utover artistene. Nå kan man nok med en
viss tyngde hevde at industrien skyver
artistene foran seg, at artister fortsatt vil
tjene penger på konserter og de som
lager film vil tjene penger på kino uansett
hva fildelerne gjør. Videre kan man trekke
fram at kun et fåtall artister tjener store
penger på CD-salg, og at budsjettene på
enkelte Hollywood-filmer ville ha godt av å
bli kuttet litt. Det påstås også at fildeling
for mange fungerer som reklame for de

solgte produktene. Statistikken viser som
man kan forvente forskjellige ting, alt etter
hvem som presenterer den. Likevel må
man innse at for enkelte som lever av å
skape immaterielle produkter, vil økt filde-
ling av copyrightbelagt materiale bety en
nedgang i inntjeningen.

MP3-loven
Industriens løsning har vært å skjerpe
copyrightlovgivningen. Den beryktede
"MP3-loven" som ble innført i Norge i fjor
sommer, som en konsekvens av EUs
Copyright-direktiv, gjør det for eksempel
ulovlig å laste ned copyrightbelagt materi-
ale. Tidligere har det bare vært ulovlig å
gjøre slikt materiale tilgjengelig.

Det er problematisk å kriminalisere ned-
lasteren av datafiler. Når man laster ned
en fil har man kun kunnskap om filnavn og
størrelse, og ingen opplysninger verken
om innhold eller om copyrightforhold.
Tidligere var det kun opplasteren som
begikk en kriminell handling, og opplaste-
ren har mulighet til å se hva materialet
inneholder. Det gir mer mening fra et tek-
nologisk ståsted.

Et annet aspekt er at nedlasting må defi-
neres som det som blir lagret på din loka-
le harddisk. Dette er ikke bare ting som du
selv aktivt laster ned. Alt du surfer
gjennom på nettet blir lagret i en folder
lokalt. Du blir nå en lovbryter dersom du
surfer innom en nettside som ulovlig har
lagt ut en copyrightbelagt tekst, eller et bil-
de. Ennå mer komplisert blir dette når
man vet at foreldelsestiden for copyright-
beskyttelse varierer fra land til land. En
tekst en australier lovlig har lagt ut på sin
nettside, kan du altså bli forbryter dersom
du leser i Norge. Industrien jobber også
stadig med å utvide denne foreldelsesti-
den. Onde tunger sier at det skjer i USA
hver gang Mikke Mus er i ferd med å bli
"public domain".

The Pirate Bay & Co
Lover hjelper ikke stort dersom de ikke
kan håndheves. Det har den svenske
regjeringen nylig oppdaget etter sitt tilslag
mot bittorrent-stedet The Pirate Bay. Tre
dager etter aksjonen var thepiratebay.org
igjen tilgjengelig på andre servere. Oppe
har den holdt seg siden, og antall brukere
er doblet. I USA har man i lang tid vært
enda strengere med fildelerne. Barn ned i
tolvårsalderen er blitt saksøkt for hundre-
tusenvis av kroner for å ha delt favoritt-

Maskinknuserne
I de første årene av den industrielle revolusjonen gjorde enkelte arbeidere i Storbritannia opprør
mot den nye teknologien, som de trodde truet arbeidsplassene, ved å knuse maskinene. I de før-
ste årene av IT-revolusjonen fører medieindustrien en aggressiv kamp mot den nye teknologien
fildelere bruker. Er det like fåfengt?

u blir nå en
lovbryter der-

som du surfer innom
en nettside som ulov-
lig har lagt ut en
copyrightbelagt tekst.

DD



artistene sine med kjente og ukjente. Det
har også blitt avslørt av SVT at den sven-
ske aksjonen skjedde etter press fra net-
topp USAs regjering, som igjen er blitt
presset fra intresseorganisasionen MPAA.
Det er tydelig at man forsøker å statuere
noen eksempler for å skremme mannen i
gata fra å dele filer. 

Å "ta" fildelere trenger ikke å bli like enkelt
i framtida. I dag utvikles det anonymise-
rende fildelingsnettverk som I2P og
Freenet som gjør det svært vanskelig å
finne ut hvor filene kommer fra. Vi kom-
mer da til det punktet at man teknologisk,
for å kunne stoppe fildeling, må gjøre det
umulig å opptre anonymt på internett.
Man må skape et nett som er gjennom-
kontrollert - et nett hvor storebror alltid ser
deg. Da har vi beveget oss til en internett-
politikk som ligner på den autoritære regi-
mer fører. Vil vi dit? 

Alternativer
Fri ikke-kommersiell distribusjon av ånds-
verk gir uante muligheter, og er utvilsomt
et gode. Det går likevel utover noen. Kan
man finne alternativer til forbud for å
begrense de uønskede bivirkningene?
Tidligere har svaret fra myndigheter vært
et rungende nei. Etter at svenske politi-
kere har oppdaget at det finnes 1,3 millio-
ner aktive fildelere i Sverige, at
Piratpartiet har en enorm vekst i medlem-
stall og at det snart er valg har pipa fått en
annen lyd. Fem av de syv største svenske
partiene har nå uttrykt vilje til å se på
svensk copyrightlovgivning på nytt.
Utviklingen i Sverige kan bli en pekepinn
på utviklingen også i andre land.

Ny teknologi gir altså muligheter for en
mye mer effektiv og miljøvennlig fremtid,
men som alltid kommer resultatet an på
hvordan den brukes. Dersom man har et
globalt perspektiv, må man også ta inn-
over seg at det kun er en liten minoritet
som per dags dato kan nyte godt av den.

70 prosent av jordens befolkning har ennå
aldri hørt en summetone. TT

Artikkelen er også trykt i Utveier nr 6

Lenker til videre lesning:

Åpen kildekode-miljøet:
gnu.org
fsf.org
sourceforge.net
stallman.org

Piratene:
piratgruppen.net
piratpartiet.se
piratbyran.org

Antipiratene:
ifpi.no
antipiratbyran.com
riaa.com

Fri informasjon:
wikipedia.org
archive.org
gutenberg.org

SATIRISKE PIRATER: Etter at the Pirate bay kom opp igjen 3 dager etter at server-
ne ble beslaglagt, erstattet nettpiratene sin ordinære logo med den til venstre; en
føniks som reiser seg fra den digitale asken. Logovarianten til høyre viser at piratene
ikke er i tvil om hvem som er fienden i nedlastingskrigen.

Ill: thepiratebay.org

Få også med deg disse teknologi-
artiklene fra tidligere nummer av
Taklinger:

Programvarepatenter av Per I.
Mathisen fra Taklinger nr. 2

Kultur, kulturverdier og Creative
Commons av Einar Faanes fra
Taklinger nr. 4

Pdf-versjoner av disse numrene kan
lastes ned fra org.ntnu.no/attac

Den omvendte
klassereisen

BOK: Barbara Ehrenreich har
skrevet gravskriftet til den
amerikanske drømmen.

Av Ronny Kjelsberg
Redaktør, Taklinger

Barbara Ehrenreich er i Norge best kjent
for boken Kjøpt og underbetalt (Oktober
2003), hvor hun beskrev de elendige forhol-
dene for arbeiderklassen i USA ved å selv
forsøke å overleve i jobber som gav 6-7
dollar i timen. I sin siste bok Bait and Switch
prøver hun å gjøre det samme for den ame-
rikanske middelklassen som nå er på full
fart nedover den sosiale rangstigen.

Økt jobbusikkerhet, økt arbeidsledighet,
stadig økende arbeidspress med krav om
jevnlig 12-16-timers arbeidsdager blant hvit-
snipparbeiderne, er regelen heller enn unn-
taket. Barbara Ehrenreich har hørt ryktene,
bestemmer seg for å finne ut mer, og
begynner på jobbjakt.

Det private næringslivet er i vårt samfunn
blitt institusjonen som alt annet måles etter,
og det amerikanske næringslivet er måle-
stokken for næringslivet i resten av verden.
Det gjør denne boken aktuell også for oss
her i Norge, og det er mye man kan nikke
gjenkjennende til her, og mange gode
anekdoter.

Ehrenreich tar oss med inn i det helt sær-
egne stammespråket i næringslivet, hun
avslører den store arbeidsledighetsindustri-
en, med en ideologi som sier at alt som
rammer deg av ulykker er din egen feil. Vi
får også innblikk i hvordan næringsliv og
religion er blitt stadig sterkere sammenknyt-
tet i USA, og hvordan “networking” ses som
det eneste saliggjørende i jobbjakten.

Ehrenreich gjør en god og viktig jobb i å
framstille nyliberalismens skyggeside. Hun
illustrerer statistikken med virkelige men-
nesker, virkelige skjebner, slik at vi kan se
konsekvensene av "omstilling" på en helt
konkret og skremmende måte. Slik sett står
ikke denne boka tilbake for den forrige på
noen måte. TT

Barbara Ehrenreich - Bait and
Switch: The Futile Pursuit of the
Corporate Dream, Granta Books
2006 (britisk utgave)



Av Marte Nilsen
Leder av Attac Norge

Starten
Startskuddet for Attac ble avfyrt i desember
1997 da sjefredaktør i den franske måneds-
avisen Le Monde Diplomatique, Ignacio
Ramonet, skrev lederartikkelen "å avvæpne
finansmarkedene". Temaet for artikkelen var
Asia-krisen og den frie kapitalbevegelsens
svekkelse av demokratiet. Ramonets leder-
artikkel identifiserte IMF, Verdensbanken,
WTO og OECD som finansglobaliseringens
fremste instrumenter for å forme verden i sitt
bilde. Han tok til ordet for etableringen av en
verdensomspennende bevegelse for demo-
kratisk kontroll over finansmarkedene. 

Attac kom til Skandinavia i 2001. Før dette
hadde det vært lite snakk om organisasjo-
nen i Norge. Men etter hvert som Attac-nav-
net stadig oftere dukket opp i mediene økte
også interessen blant folk her hjemme.
Allerede før Attac Norge offisielt ble stiftet
talte organisasjonen nærmere 3000 med-
lemmer. Flere lokallag kom også til før den
offisielle etableringen. Så tidlig som i mars
2001 var det oppstartsmøte for Attac
Blindern. På stiftelsesmøtet til Attac Norge
31. mai var det 700-800 frammøtte.

Det fantes en rekke prosesser og hendelser
som kan sies å være bakenforliggende for
dannelsen av Attac, men grunnlaget for
Attac lå først og fremst i erkjennelsen av at
det er en sammenheng mellom opple-
velsene på lokalt, nasjonalt og regionalt
plan, og det som foregår globalt - erkjen-
nelsen av at vi alle er en del av det globale
fellesskapet.

Bakgrunnen - Liberaliseringen av
finansmarkedene
80- og 90-tallets frislepp av finanskapitalen
og det at land etter land opphevet nasjonale
restriksjoner for utenlandske investeringer,
førte til raske, gigantiske kapitaloverføringer
og gav grobunn for en enorm valutaspekula-
sjon. Hver dag handles det for over 1.900
milliarder dollar på det internasjonale valuta-
markedet. Det aller meste er ren spekula-
sjon og kun en liten del går til handel med
varer og tjenester. I 1972, før liberalisering-
en, gikk 90 % av omsetningen i valutamar-
kedet til handel med varer og tjenester. I
2002 ble kun 5 % omsatt i handel.[1]

Denne enorme spekulasjonsøkonomien før-
te ikke med seg økonomisk vekst, slik pådri-
verne for frislipp av finanskapitalen hadde
argumentert for. Resultatet var et ekstremt
ustabilt og svingende valutamarked og i juli
1997 fikk dette fatale følger. Verdien av thai-
landske bath ble halvert, bare på noen få
måneder. 20 år med økonomisk fremgang
ble vasket vekk. Deretter stod Sør Korea og

Indonesia for tur og millioner av
mennesker mistet levebrødet sitt.
IMF kom på banen og krevde kutt i
offentlig sektor og økonomiske refor-
mer. Dette forsterket den sosiale og
økonomiske krisen som spredte seg
til Russland, rystet børsene i New
York, London, Paris, Frankfurt og
Latin Amerika. I januar 1998 rammet
krisen Brasil som så seg nødt til å
devaluere landets valuta. Krisen var
den kraftigste siden børskrakket i
1929 og mye av årsakene til den var
hensynsløst spill med valuta, mulig-
gjort av liberaliseringen av den glo-
bale økonomien. 

Med Asia-krisen og det globale
omfanget av denne friskt i minne
kom skandalen rundt MAI-avtalen,
Multilateral Agreement on
Investment. Avtalen lå under OECD
og skulle etter planen undertegnes i
oktober 1998. Den verdensomfat-
tende avtalen ble utviklet i løpet av
en treårsperiode, men ble aldri
omtalt i mediene. MAI-avtalen skulle gjøre
det enda lettere å investere på tvers av lan-
degrensene. Avtaleteksten la opp til at
nasjonale myndigheter ikke skulle kunne
legge hindringer i veien for maksimal avkast-
ning på investeringer og ga i praksis investo-
rene uinnskrenkede rettigheter. Nasjonale
lovverk om beskyttelse av for eksempel mil-
jø eller arbeidsrett skulle kunne bli møtt med
søksmål om disse stod i veien for investorin-
teressene. Avtaleteksten beskyttet til og
med investorer mot streik. 

Det virkelig oppsiktsvekkende med MAI-
avtalen var imidlertid at den var i ferd med å
bli underskrevet uten at politikerne kjente til
innholdet i teksten. Sentrale personer i det
som senere ble Attac, offentligjorde teksten
og presset politikerne til å uttale seg om
avtalen. Det folkelige presset i Frankriket var
særlig sterkt og MAI-avtalen ble til slutt opp-
gitt. Men den ble stående som nok et bevis
på at politikerne var i ferd med å gi fra seg
makt, og det uten å være klar over hva de
var i ferd med å gjøre. 

Et annet tegn på at noe var fryktelig galt
med måten økonomien ble styrt på var den
enorme gjeldsbyrden fattige land slet med.
FNs utviklingsprogram UNDP anslår at syv
millioner barn dør hvert år som følge av at
fattige land sender så store pengesummer til
rike banker i nord. Bare i Afrika brukes over
16 milliarder dollar årlig til betjening av gjeld.
Til sammenligning har FN beregnet at rundt
tre milliarder dollar kunne reddet flere millio-
ner mennesker fra Aids-epidemien. I dag
bruker mange land opp til 40 prosent av
statsbudsjettet på gjeldsbetjening og for
hver krone som gis i bistand, kommer ni til-
bake i form av renter og avdrag på lån. [2] 

Hva gjør Attac?
Tobinskatten, rettferdige handelsregler,
bekjempelsen av u-landsgjelda og skattepa-
radisene og de andre kravene som ble frem-
met ved oppstarten til Attac, står sentralt i
organisasjonens arbeid og analyse av ver-
den. Attac er også en demokratisk organisa-
sjon som utvikler seg i takt med endringer av
situasjonen lokalt og globalt. Det er medlem-
mene og aktivistene i de lokale gruppene
som sammen diskuterer og kommer frem til
strategier og satsingsområder og som best
kan bidra til å demokratisere den globale
økonomien. Attac skal gå i spissen og fronte
kritikken av nyliberalismen og legge grunnla-
get for demokratiske beslutninger. Målet er å
jobbe for demokratisering av finansmarke-
dene for å sikre borgernes rettigheter. Av og
til vil det beste virkemiddelet være å sikre
statenes suverenitet, andre ganger kan det
å temme enkeltstaters maktbruk være vel så
viktig. I noen tilfeller er det lokalt handligs-
rom som kan lede til målet, i andre tilfeller er
det globale rammer og internasjonale avta-
ler. Gjennom aksjonisme, kunnskapsopp-
bygging, deltakende demokrati og sosial og
folkelig mobilisering, ønsker Attac å gi ny og
sterkere makt til borgerne og deres repre-
sentanter. Det ligger ingen ideologi bak
Attac-bevegelsen. Tanken er at folk
gjennom aktiv deltagelse i demokratiske pro-
sesser til en hver tid vil være best skikket til
å ta avgjørelser som angår deres liv og sam-
funn.

Noter:
1    Bank of International Settlements
2 Kirkens Nødhjelp og Changemaker:
http://www.changemaker.no/article/archi-
ve/356/?TreeMenu=146 TT

Hvorfor Attac?

MARTE MOT RØKLA: Marte Nilsen tar opp kampen
mot skatteunndragelser, ulandsgjeld og urettferdige
handelsregler på beste mulige vis - gjennom Attac.

Attacs leder, Marte Nilsen skriver om bakgrunnen for
stiftelsen av Attac, og om liberaliseringen av finans-
markedene på 80-og 90-tallet.

Foto: Andreas Øverland



WTO - Hva nå for verdens-
handelen? Forts. fra s. 1

Dette kan underbygges ved at man ser på
uttalelsene fra Indias handelsminister,
Kamal Nath i etterkant av bruddet. Han gir
klar beskjed om at India ikke kan godta det
som lå på forhandlingsbordet: "It is a signifi-
cant failure, not just of a gap in numbers. It
is inherently because of a gap in mindset.
(…)This is a Development Round, comple-
ting it is extremely important, but equally
important is the content of the Round”.

I den ”indiske” forklaringsmodellen kan man
velge ganske ulike vinklinger. USA sier at
India som et rikt utviklingsland misbruker
beskyttelsesmekanismer, India sier at de
kjemper alle utviklingsland sin sak mot et
oversubisdiert og industrirettet vestlig jord-
bruk. Noen vil si at India legitimt beskytter
sin store andel av småskalajordbruk mot
internasjonal konkurranse, andre at India
hindrer en avtale som skal fremme utvikling.
Det som er sikkert er at den indiske regje-
ringen har vært utsatt for et enormt press
med ukentlige demonstrasjoner i hjemlandet
fra stadig sterkere og bedre organiserte
sosiale bevegelser som krever rett til beskyt-
telse. Det er like sikkert som at maktkampen
og den interne striden om jordbruk i EU er
avgjørende for EUs posisjoner. Mens Brasil
er et talende eksempel på at interne interes-
sekonfikter kan overskygges i handelspolitik-
ken. Det er ikke akkurat de jordløses stem-
me som resonneres når handelsministeren
jakter på markedsadgang for jordbrukspro-
dukter i WTO.

Modellfeil og skadereduksjon
Den siste forklaringsmodellen jeg skal ta
med her er den som fremmes i store deler
av det internasjonale sivilsamfunnet. Der
framheves det at Doharunden skulle være
en utviklingsrunde, men at Dohamodellen
verken har levert i prosess eller innhold.
Prossessen har feilet fordi den fremdeles
verken er åpen eller demokratisk, og der-
med ikke leverer resultater som kan aksep-
teres. Resultatet ble at forhandlingsrunden
som skulle sette de fattiges problemstillinger
på dagsorden, har dreiet seg om markeds-
adgang, markedsadgang, markedsadgang,
mens utviklingstemaene er skjøvet lengst
ned på agendaen. Innholdet i forslagene
som lå på bordet var langt i fra det som kun-
ne kreves av en utviklingsrunde. Det var til
og med langt unna det som Dohamandatet
selv satte opp som mål for utviklingsrunden:
økt markedsadgang av interesser for utvik-
lingsland, bevare politisk handlingsrom
gjennom vedtak som er tilpasset utviklings-
landens ulike behov og teknisk bistand og
assistanse

Det ser ut til at modellen som Dohamandatet
og WTO bygger på slår sprekker.
Argumentet om at det er vanskelig å komme
til enighet fordi det er så mange land som
forhandler faller på sin egen urimelighet når
det i realiteten var seks land som ikke kom
til enighet. Bruddet tyder heller på at det er
for store uenigheter til at det kan bli en avta-
le, ikke alle ønsker en mest mulig deregulert

og liberalisert verdenshandel. Et viktig ele-
ment er at utviklingslandene har økt sin for-
handlingskapasitet noe som gjør dem bedre
i stand til å stå imot press. At India stod på
sitt var avgjørende i denne omgang.
Samtidig er de sosiale bevegelsene viktige,
både som pådrivere og opinionsdannere
nasjonalt og som internasjonale overvåkere
av forhandlingene. Det sentrale spørsmålet
er om utviklingslandene og de sosiale beve-
gelsene er i stand til å framkjempe en god
avtale, eller om man kun makter å utøve en
viss skadereduksjon. 

Usikker framtid
Om tenkepausen blir kort, lang eller uende-
lig er høyst usikkert. Det eneste som er sik-
kert er at ingen land har gitt opp enda. I alle
fall ikke utad. USAs Susan Schwab har
allerede startet lobbyrunden med Brasil som
første stopp. De agressive landbruksekspor-
tørene i Cairns-gruppa har invitert Lamy, EU
og USA til sitt møte 20-22 desember, og på
novembermøtet til Asia-Pacific Ecomonic
Cooperation, der blant annet USA, Kina,
Japan og Australia er med, står handel
øverst på agandaen. Det er ingen tegn til at
man har gitt opp å vekke forhandlingene til
live igjen.

Også afrikanske delegasjoner ga sterkt
uttrykk for at forhandlingene må forsette.
Men det er viktig å presisere at de fremhevet
dette i sammenheng med at utviklingstema-
ene må settes øverst på dagsorden.
Rettferdige handelsregler haster for de fat-
tigste, samtidig de kan ikke godta en avtale
som ikke gjenspeiler deres behov. Derfor er
en avgjørende faktor i framtiden for
Doharunden om den er i stand til å levere et
resultat som også kan godtas av alle med-
lemsland. WTO er i prinsippet en organisa-
sjon drevet gjennom konsensusvedtak, der
et medlemsland kan stoppe en avgjørelse.
Samtidig har organisasjonen en svært dårlig
tradisjon for å omgå eller uthulle konsensus-
prinsippet ved udemokratiske og lukkede
forhandlinger, framtvunget enighet ved hjelp
av ”diplomatiske” pressmidler som gjeld,
bistand og bilaterale avtaler, og ved å gjøre
det vanskelig for medlemsland å utrykke sin
uenighet.

Gjenopptakelse av forhandlingene ligger nå
mer eller mindre i hendene på G6. Slik som
forhandlingene har utviklet seg legger man
opp til at det først må være enighet i G6, før
andre tas med i prosessen. Men et resultat
avhenger av mange flere faktorer. For sivil-
samfunnet og organisasjoner som ATTAC
bør fokus ligge på demokrati og reelt rettfer-
dige handelsregler, uansett Doharunde eller

ikke. Om forhandlingene gjenopptas, er det
innholdet i avtalen som teller. Og for at inn-
holdet skal gjenspeile medlemslandenes
reelle behov er en demokratisk prosess
avgjørende, både internt i land og i WTO. Et
slikt fokus må innebære krav til norske posi-
sjoner og samarbeid med sosiale beve-
gelser nasjonalt og internasjonalt.

Vårt arbeid må ta inn over seg at WTO ikke
er et onde i seg selv, og kun ett av mange
verktøy i den nyliberale verktøykassa.
Frihandelsforkjemperene og storselskapene
kommer ikke til å gi opp sin agenda selv om
de ikke får den gjennom i WTO. Ganske sik-
kert kommer stillstanden i WTO til å føre til
et økt tempo i framforhandlingene av bilate-
rale og regionale frihandelsavtaler. Samtidig
ytes det betraktelig press mot utviklingsland
for nyliberal politikk gjennom institusjoner
som Verdensbanken og IMF. Vi må evne å
angripe den virkelige motstanderen: den
nyliberale politikken. Det hjelper ikke å kap-
pe hodet av trollet om et nytt hode vokser ut
igjen.

Er en annen verdenshandel mulig?
Selv om vi ikke ønsker oss dagens WTO,
skriker verden etter en internasjonal avtale
som gir en rettferdig regulering av handelen.
Mange land kan ikke vente i årevis på at den
kommer, og det er derfor de kjemper for å
redde det lille de kan få i Doharunden.
Urettferdighetene i dagens handelssystem
bygger på at de rike landene overfører sine
problemer over på den svakere part, og
utformer regler til egen fordel. Det er innbyg-
gerne i vestlige land sin oppgave å holde
sine regjeringer ansvarlige for den politikken
som føres. ATTAC Norge må jobbe for at
Norge fører en ikke-imperialistisk politikk,
både når det gjelder jordbruk, varer og tje-
nester. Samtidig må vi passe oss for hold-
ningen at utviklingslandene ikke vet sitt eget
beste, og at vi må hjelpe dem til å innta rikti-
ge standpunker.

Hvis vi skal komme oss videre fra forsvars-
posisjon og inn i posisjon der vi aktivt utfor-
mer reelle alternativer, må vi gjennom en del
kompliserte debatter. I hvilken grad ønsker
vi overnasjonalitet? Hvordan kan et interna-
sjonalt regelverk ta hensyn til ulike utvik-
lingsnivåer? Hvor omfattende bør et regel-
verk for handel være? Hvilke sektorer bør
beskyttes mot markedet og hvor mye? Og
det kanskje viktigste: Hva kan vi ofre for
utvikling i fattige land? Hvilke deler av norsk
landbruk er i reell konflik med eksportinters-
ser i utviklingsland? Er det greit at interna-
sjonale tjenesteselskaper agerer som priva-
te aktører i sektorer som Norge i en
utviklingsfase anså som offentlig, for eksem-
pel teletjenester, transporttjenester og
strømleveranse? Hva med norsk eksport av
fisk, har vi i Norge rett til å leve av en næring
som utkonkurrerer lokale fiskere i Sør?

Sammenbruddet i WTO-forhandlingene kan
sees på som en forsvarsseier, men kampen
er på ingen måte over. Kanskje fører ”tenke-
pausen” med seg enda større utfordringer
enn forsvarskampen? Det blir enda større
trykk på at slagordet om at en annen verden
er mulig må fylles med innhold. TT

MAGI:Selv ikke WTO-direktør Pascal Lamys
tryllestav klarte å hale i land en avtale.



Norge inn i verdensbank-styret
Norge overtok den 1. juli den nordisk-
baltiske plassen i verdensbankens sty-
re, og utviklingsminister Erik Solheim
lover å bruke plassen til å jobbe mot
verdensbankens tradisjonelle privatise-
ringspress mot fattige land for å innvilge
lån.

“Verdensbanken må i praksis gjøre det
de sier de skal gjøre, og kritikerne må
dokumentere sine påstander” uttaler
Solheim til Klassekampen 12/7, og vil
være en “formidler mellom kritikerne og
Verdensbankens eksperter”.

Vi i Taklinger-redaksjonen synes jo det-
te høres lovende ut, men det vil jo vise
seg om Solheim i praksis vil gjøre det
han sier han skal gjøre, og om han kan

dokumentere sine
resultater. Vi lover å
følge med, og kom-
me tilbake til
Solheim og banken
når det kommer opp
mer informasjon.

Attac Libanon 

Den heteste politiske saken den siste
tiden - urolighetene i Midt-Østen - er
ingen typisk Attac-sak, men for Attac
Libanon har urolighetene naturlig nok
vært i fokus.

Mellom bombeangrepene har Attac
Libanon og andre sekulære grupper
organisert en grasrotkoalisjon for å ta i
mot strømmen av flyktninger. Attac
Libanon ber venner fra alle land, og
jødiske og palestinske kamerater i Israel
om å protestere mot overgrepene på
det libanesiske folk.

Attac Libanons Stephen Sheehis har
skrevet om konfliken på Attac Libanons
nettsider:
http://lubnan.attac.org

Siden sist

Bli med i Attac

Ja, jeg vil vil bli medlem i Attac
Medlemstype:

Vanlig medlem (kr. 270.-)
Student/Trygdet/etc. (kr. 140.-)
Ungdom under 20 (kr. 50.-)
Støttemedlem - for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600.-) 

Ønsker å betale med avtalegiro 

Fornavn:______________________________
Etternavn:_____________________________
Adresse:______________________________
Postnummer:___________________________
Poststed:______________________________   
Land:_________________________________
E-post:________________________________
Telefon:_______________________________  
Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:
NTNU/HiST Attac 
Trondheim og omegn Attac 

Svarsending
Avtalenr. 173118/389 OMD.

ATTAC 

Sofienberg Posthandel

0506 OSLO

Kan
sendes

ufrankert
i

Norge

Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men mangler
det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt lite skjema som
gjør at du kan melde deg inn og begynne å jobbe sammen med
andre om politiske og samfunnsmessige spørsmål i Attac. For å bli
med i NTNU/HiST Attac, eller Trondheim og omegn Attac, marker
dette under “Ønsker å bli tilknyttet lokallaget:” Du kan også melde
deg inn på internett på www.attac.no.

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt ønsker
å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på kontonr. 8601 85
26761, dersom du ønsker å øremerke støtten til avisen, merk giroen
“Taklinger”.

Ønsker du å bidra til bladet med artikler, leserbrev eller layout mm.,
ta kontakt med noen i redaksjonen, eller send et e-brev til 
attac-taklinger@list.stud.ntnu.no.

Merknad/kommentar:
________________

________________

________________

________________

________________

GLAD LAKS: Erik Solheim lover å holde
Verdensbanken i ørene

Attactivitetskalender:

UKE 35: Debattac - Oljefondet

UKE 39: Debattac - New Public
Management

Lokallagssamling i Attac (Oslo)

UKE 42: Café NordSør - Korrupsjon:
Moderne Kolonialisme? (19. oktober)

Globaliseringskonferansen
(Oslo, 19.-22. oktober)

UKE 45: Debattac

Vi planlegger også en studiesirkel sam-
men med blant andre Slett U-landsgjel-
da (SLUG).

For å bli holdt oppdatert om tid og sted,
og å få med deg alt som skjer i Attac-
regi i Trondheim, meld deg på attacs
epost-liste. Gjør det selv på:
http://lists.copyleft.no/mailman/listinfo/at
tac-trondheim

Eller send en mail til:
attac-styret@list.stud.ntnu.no
og si at du vil bli meldt på lista.
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Ellers i dette nummer:

INTERVJU:

Marte Nilsen snakker om
tjenester, WTO og 
patenter.

LANDSMØTE:
Få utskiftninger i ledelsen
på Attacs landsmøte. 

ÅRSMØTE:
Mange nye ansikter i
NTNU/HiST Attac-styret.  

U-LANDSGJELD:
AFRODAD refser 
kreditorene. 

UTDANNING:
Bevar demokratiet i 
høyere utdanning.

STUDIESIRKEL:
NTNU/HiST Attac leser
bøker sammen.

NYTT EUROPA:
Attac presenterer et alter-
nativ til nyliberalismen.

PÅ BAKSIDEN:
NTNU har etablert seg på
Taiwan.

BLI MEDLEM:
Gjør verden et litt bedre
sted - meld deg inn i
Attac du også.

Coca-Cola vekk
fra Campus?

Coca-Cola står bak drap på fagforeningsrepre-
sentanter i Colombia, og i India har de bidratt til å
tappe ned grunnvannet, og ødelegge for fattige
småbønder. Coca-Cola bryter klart med
Studentsamskipnadens etiske regelverk. Vil
Samskipnaden bryte med Cola?           Side 4 og 5

IKKEIKKE

Foto: Andreas K Evensen

DRIKK VANN: NTNU/HiST Attacs leder Einar Faanes anbefaler andre måter å slukke
tørsten på.

Foto: Sigrid K. Jacobsen
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Tjenester, WTO og Patenter
Vi er nå midt inne i en ganske heftig drag-
kamp om implementeringa av tjenestedirekti-
vet - en sak som er viktig for både attac, fag-
bevegelsen og mange andre. Nå i det siste
har vi som er motstandere av direktivet vun-
net en del viktige delseiere - og det er bra!
Det skumle er likevel at mange av disse
delseierene bare innebærer en utsettelse.
Flere harde kamper vil komme.

WTO er også i en kritisk fase.
"Utviklingsrunden" har blitt til lite annet enn
en massiv kamp for å få åpnet de fattige lan-
dene for vestlige varer, noe som befester fat-
tigdomsspiralen og den globale arbeidsde-
linga med u-land som fattige
råvareprodusenter. Ingen har handlet seg ut
av fattigdom - man må produsere! Og ingen
har produsert seg ut av fattigdom heller, ved
å selge kaffebønner, kakao og bananer. Man
må utvikle industri og få tilgang på teknologi.
WTO er vestens måte å trekke stigen opp
etter seg. Fattige land får ikke muligheten til
å beskytte egen produksjon for å bygge
industri, slik vi gjorde da vi industrialiserte
oss.

Teknologi bringer oss over på patenter. Et av
de kraftigste angrepene på fattige land er
utvidelsen av patentrettigheter internasjonalt.
Så godt som alle patenter i verden i dag
befinner seg i den rike del av verden. Fattige
land som vil benytte seg av teknologi må da
punge ut til Vesten. I det hele fungerer et glo-
balt patentsystem som et digert sugerør ned
i lommeboka til utviklingsland, og inn til de
vestlige storselskapene som sitter på rettig-
hetene. 

Mest grotesk er denne kampen når det kom-
mer til AIDS-medisiner. Hvor mange afrikan-
ske barn er det som vokser opp uten foreldre
på grunn av profittmarginene til Abbott
Laboratories? Hvor mange er døde? 

Ronny Kjelsberg

Taklinger-intervjuet: Marte Nilsen

Attac,  tjeneste
Attacs leder, Marte Nilsen gir
en innføring i de viktigste
sakene for Attac-bevegelsen
i dagens situasjon.

Av Ronny Kjelsberg

RK: Det er sikkert flere av våre lesere
som ikke kjenner Attac-bevegelsen så
godt. Hva er Attac egentlig?

MN: Attac er en del av en global rettfer-
dighetsbevegelse, som jobber med lokal
grasrotmobilisering på globale spørsmål.
Vi jobber med saker som angår folk der
de bor, og prøver å trekke globale paral-
leller. Vi jobber mye med U-landsgjeld,
Verdensbanken, IMF og de problemene
der. Vi jobber med Verdens handelsorga-
nisasjon (WTO) for å lage handelsregler
som fører til rettferdighet heller enn mar-
kedsadgang for de rike landene. Og med
en god del saker som dreier seg om hver-
dagsmenneskers problemer i forhold til
velferdsordninger, sosiale tjenester og
sånne ting.

RK: Hva har vært de viktigste sakene for
Attac i det siste, og i den tida vi står oppe
i nå?

MN: I det siste året har det vært tre
hovedsaker som vi mener har vært vikti-
ge, og de har litt forskjellig karakter. 

Vi har drevet en kampanje mot skattepa-
radiser og kapitalflukt, noe som er en
kjernesak for Attac. Å sette den proble-
matikken på dagsorden i Norge har vært
viktig - å få frem hvor store mengder av
penger som strømmer fra fattige land til
rike land, og sette det i sammenheng
med for eksempel hvor mye bistand som
gis.

Vi har organisert det som en slags opp-
lysningskampanje mot folk i Norge, men
også mot politikere og ansvarlige folk i
forskjellige organer. Dette er også en del
av en internasjonal kampanje som vi job-
ber sammen med bl.a. Tax Justice
Network om.

Så har vi selvsagt hatt mye fokus på
WTO, hvor det har skjedd mye. Det var et
sammenbrudd i forhandlingene - et
sammenbrudd vi tror var nødvendig. Det

var en lukrativ avtale for de rikeste lan-
dene - EU og USA, men paradoksalt nok
var det de som ikke godtok den fordi de
ikke syntes den var lukrativ nok. Vi synes
det er viktig å sette fokus på at den såkal-
te "utviklingsrunden" handler mye mindre
om utvikling enn om markedsadgang for
rike land. Det har vi bl.a. laget en rapport
om (finnes på attac.no - RK anm.), og vi
har vært opp og ned i media om den
saken.

Så er det selvfølgelig tjenestedirektivet
som har vært en lokal viktig sak, og som
begynner å snu vår vei nå tror jeg.

RK: Det er jo veldig mye som skjer akku-
rat nå, med både tjenestedirektivet og
WTO. Nå jobbes det intenst på bakrom-
met i WTO og Bush' forhandlingsmandat
fra kongressen er i ferd med å gå ut, noe
som blir sett på som tidsfristen for å få til
en WTO-avtale. Hvordan ser du på pro-
sessen som foregår nå - både i forbin-
delse med WTO og tjenestedirektivet?

MN: I WTO er det veldig vanskelig å få
innblikk i hva som skjer. I forhold til Bush'
mandat er det i praksis allerede for sent
(og i hvert fall når du leser dette - RK
anm.), men samtidig er det umulig å vite.
De har åpnet forhandlingene, og det er
mye som skjer på bakrommet. USAs for-
handlingsleder Susan Schwamb er svært
fornøyd med situasjonen nå som ting
foregår i uoffisielle fora, for da får de
"gjort så mye mer". Det sier litt om mang-
elen på demokratisk forankring som vi i
Attac har satt veldig fokus på. Nå er det
fire land som sitter og forhandler, mens
det er 150 land i WTO, og det er ingen
som vet hva som skjer - heller ikke i
norsk UD.

RK: Så nå sitter man bare på gangen og
må takke ja eller nei til det som blir budt.

MN: Ja det er sånn det har vært, men nå
vet man faktisk ikke hva man forhandler
om engang lenger.

Når det gjelder tjenestedirektivet så er det
en sak som er mer eller mindre avgjort i
europeisk sammenheng, men som nå
kommer til Norge gjennom EØS.
Motstanden mot direktivet har vært
enorm hele veien, men når det nå er blitt
vedtatt i EU blir det i Norge skyttergravs-
krig mellom ja- og nei-sida. Dette er uhel-
dig for Attac siden vi har både ja- og nei-
folk, men når det gjelder tjenestedirektivet
mener vi det først og fremst handler om
tjenestesektoren i Europa og i Norge og
det må være fokuset, ikke hvorvidt man
er for eller mot EØS.

Nå som det er begynt å bli litt debatt om
avtalen, begynner man likevel å diskutere 
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tjenester, og da ser man at det er stor skep-
sis i fagbevegelsen og i Norge generelt. Det
ser nå ut til at direktivet ikke blir hastet igjen-
nom, men at man får en skikkelig utredning.

RK: Mye av kritikken mot tjenestedirektivet
går på at det er svært uklart, og at man har
slåss om så mange formuleringer at ingen
egentlig vet hvordan de skal tolkes, at ingen
vet den egentlige betydningen av direktivet
før det har vært gjennom EF-domstolen. En
slik praksis innebærer en forflytning av makt
over fra folkevalgte demokratiske organer og
over til domsstolene - en slags rettsliggjø-
ring. Hvordan ser du på det?

MN: Det har vært et av Attacs hovedargu-
menter mot direktivet. En ting er at en del
kontrollmekanismer innenfor arbeidslivet
kanskje blir forbudt - det er problematisk i
seg selv. Men at et slikt rammedirektiv, som
skal utvides og gjelde stadig flere tjenester
og områder, overlates til jussen, har vært
vårt ankepunkt mot direktivet - fordi det da
ikke er opp til politikerne å godkjenne og set-
te reguleringer lenger. Det er jo også noe vi
har jobbet med i forbindelse med GATS-
avtalen i WTO, og handel med tjenester der
- det er litt det samme der. Du tar bort myn-
digheters muligheter til å legge politikk i de
politiske sakene.

RK: La oss til slutt gå tilbake til det interna-
sjonale, og til Sør-perspektivet. Hvilke saker
er det du vil trekke fram som virkelig hindrer
utvikling i den fattige del av verden?

MN: Det er selvsagt flere ting. Jeg tror at det
vi har drevet med de siste par årene, med å

sette fokus på skatteparadi-
sers rolle i forhold til kapi-
talflukt fra fattige land, er
en viktig ting som ikke har
blitt snakket så mye om tid-
ligere, men som det er vik-
tig å fokusere på videre.

Ellers er det klart at handel
har mye å si. Vi må få gode
handelsavtaler for fattige
land, men det må skje på
deres premisser også, det
kan ikke dikteres fra nord.

Så tror jeg det er en sak
som kommer opp nå, og
det er litt inspirert av at
Verdens Sosiale Forum var
i Kenya i år. Et veldig sterkt
fokus der var på AIDS-pro-
blematikk og TRIPS-avta-
len, (WTO-avtale om patentrettigheter - RK
anm.) og hvilken påvirkning det har på retten
til medisin. Det gjelder ikke bare HIV/AIDS,
men også malaria og andre sykdommer.

RK: Føler du at det i de siste tiårene har
vært en slags utvidelse av den private eien-
domsretten i forhold til hva det er lov å eie?

MN: Patentrettigheter er noe Attac-beve-
gelsen har jobbet veldig mye med, men jeg
tror nok de fleste ikke ser konsekvensene av
den enorme påvirkningen dette har.
Patentrettighetene befinner seg i noen få
rike land, og dette har kjempebetydning for
muligheten for utvikling. Selv om et fattig
land produserer en vare, går royalties til et
helt annet land. Dette er en ganske merkelig
utvikling som jeg tror vi blir nødt til å foku-
sere mer på.

RK: Så det fungerer da slik at uansett hvor
mye u-land jobber, så forsvinner størstepar-
ten av verdiene som blir skapt tilbake til
Vesten gjennom royalties på patenter, skat-
teunndragelser, og også gjennom den u-
landsgjelda man sitter og betaler renter på

fremdeles?

MN: Absolutt. I mange tilfeller er det en van-
vittig skjevfordeling i forhold til hva man ville
anse som rettferdig når et land produserer
og selger en vare.

RK: Har du noe tall på det? I forhold til de
pengene vi overfører til den fattige del av
verden, hvor stor andel overfører den fattige
delen av verden til oss i såkalt "I-hjelp"?

MN: Det er vanskelig å måle I-hjelpen, men
for eksempel i forhold til ulike former for
skatteflukt har jo Tax Justice Network regnet
ut at det er 500 milliarder dollar i året som
strømmer ut av fattige land, og det er jo
mange, mange ganger den bistanden som
kommer inn. Det finnes også tall på dette i
forhold til u-landsgjeld, det finne stall i for-
hold til handel, og når du begynner å legge
dette sammen så forstår man hvorfor fattige
land, til tross for at de har varer å selge, ikke
kommer seg ut av fattigdomsfella.              TT

Intervjuet er også tilgjengelig som video
fra NTNU/HiST Attacs nettsider:
org.ntnu.no/attac

Taklinger-intervjuet: Marte Nilsen

direktivet, WTO og patenter

HELT PATENT: Bildene er tatt fra filmversjonen av
intervjuet som du finner på nettsidene våre.

- Mange gjenvalg på Attacs landsmøte
På årets landsmøte møtte 51 delega-
ter fra i alt 13 av Attac Norges 15
lokallag. 

Av Einar Faanes

Et nytt styre ble valgt med videreføring av
fjorårets arbeidsutvalg med Marte Nilsen som
leder og Maria S. Walberg og Einar Braathen
som nestledere. 

Den store diskusjonen kom i forbindelse med
arbeidsprogrammet hvor styret hadde levert
en delt innstilling til kunnskapsnettverk, en

om forvaltningen av den norske oljeformuen
og en om migrasjon. Landsmøtet falt til slutt
på at Attac Norge skal jobbe med forvaltning-
en av oljeformuen. 

I tillegg har landsmøtet vedtatt at arbeidet
med tjenestedirektivet skal videreføres som
en kampanje og at Attac skal jobbe tungt
med retten til medisin, en sak som Attac
Norge har jobbet med tidligere og som har
blitt ytterligere aktualisert ved det sveitsiske
legemiddelselskapet Novartis stevning av
den Indiske staten for produksjon av kopime-
disiner Novartis sitter med patentene på.     TT

PÅ FORNAVN MED AU (minus Stian Oen):
Maria, Ingrid, Marte, Einar, Aase og Anders. 

Foto: Faanes

Foto: Taklinger TV
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Med verdier som moro, frihet,
selvstendighet og alt som er
fint knyttet til navnet sitt, er
Coca-Cola Company en av ver-
dens sterkeste merkevarer,
men er alt som det framstilles?

Av Eivind Hageberg

Hvert sekund drikkes det 12 500 flasker
Coca-Cola. På verdensbasis produserer sel-
skapet ca. 2400 andre drikker. Dette gjør sitt
til at selskapet har en markedsverdi på over
100 milliarder dollar, og en årlig avkastning
på 15 milliarder.  I en ideell verden ville
Coca-Colas sympatiske reklame-
kampanjer uten tvil vært den vir-
kelige sannheten om Coca-Cola.
Slik er det dessverre ikke, noe
som i økende grad blir åpenbart
for stadig flere. 

Coca-Colas velpolerte fasade har
mottatt flere slag opp igjennom
årene, og i 2006 kom det enda en alvorlig
smell. Da ga den verdensomspennende
antifattigdomsorganisasjonen "War On
Want" ut en rapport som dokumenterte hvor-
dan Coca-Cola bryter internasjonale men-
neskerettigheter i sin kamp for å vinne fram
på det globale markedet. Rapporten forteller
om utarming av grunnvann, forurensing av
drikkevann, bruk av sprøytemiddel i leske-
drikk, salg av giftig avfall og beilelige henret-
telser av fagforeningsledere.
Dokumentasjon på  denne andre sannheten
om Coca-Cola Company har ført til at uni-
versiteter og høyskoler verden over nå boi-
kotter produkter fra det multinasjonale sel-
skapet. 

Colombianske liv på 
samvittigheten
Et av kroneksemplene på menneskerettig-
hetsbrudd er situasjonen i Colombia. Fra
1990 til 2004 er det blitt dokumentert at 179

alvorlige menneskerettighetsbrudd er blitt
utført mot Coca Cola-arbeiderne, inkludert 9
mord.

I det mest berømte tilfellet tok en paramilitær
avdeling seg inn i et tapperi, og regelrett
henrettet Isidro Segundo Gil, styremedlem i
SINTALTRAINAL (den nasjonale fagfor-
eninga for næringsmiddelprodusenter). De
paramilitære tvang med våpen i hånd de
resterende arbeiderne til å undertegne
kontrakter som forpliktet dem til å være uor-
ganiserte, og dermed gi avkall på høyere
lønn og flere lovfestede rettigheter.

Det som er mest foruroligende er de vedva-
rende beskyldningene om at menneskeret-

tighetsbruddene har
blitt utført av para-
militære styrker på
vegne av ledelsen
ved tapperiene. Et
eksempel på dette
ser vi i Gil-saken,
der direktøren ved
fabrikken på forhånd

hadde forberedt de nye kontraktene som
arbeiderne ble tvunget til å undertegne. Den
rent fysiske adgangen til fabrikkene som de
paramilitære i flere tilfeller har hatt, er også
umulig uten ledelsens medvirkning og/eller
stilltiende aksept.

Under liknende tilstander tidlig på 1980-tallet
tvang en forbrukerkampanje Coca-Cola til å
si opp avtalen sin med et tapperi i
Guatemala. Dette tapperiet hadde brukt
dødsskvadroner for å ta livet av fagfore-
ningslederne ved fabrikken.

Coca-Colas plan for sosialt ansvar sier "Vi
bestreber å forsikre oss om at arbeidsmiljøet
i våre bedrifter rundt om i verden er sikkert
og inkluderende." Likevel nekter altså Coca-
Cola å frata det colombianske tapperiet
lisensen.

Skaper vannmangel i India
I Coca-Colas plan for sosialt ansvar står det
at  "vi jobber mot å bli ledende innen beskyt-
telse og forbedring av vanntilgang". Flere
rapporter og undersøkelser, særlig fra India,
tyder dessverre på det motsatte. 

Coca Colas fabrikk i landsbyen Plachimada i
Keralaregionen ble i mars 2004 stengt av
Keralas forurensningstilsyn. Da hadde lokal-
befolkningen lenge klaget på at fabrikken
forurenset og utarmet grunnvannet, og der-
med forårsaket sykdom og store avlingre-
duksjoner. Den regionale høyesterettsin-
stansen hadde like før stengningen også
funnet brusselskapet ansvarlig for en alvor-
lig reduksjon av de sårt tiltrengte grunn-
vannsressursene. 

Dette er ikke et unikt tilfelle av problemer
med vanntilførselen etter et Cola-tapperis
oppstart. Den fattige landsbyen Kaladera i
Rajasthanregionen har etter at Coca-Cola

kom til området opplevd en dramatisk ned-
gang i grunnvannet. Denne nedgangen ble i
2004 bekreftet av en rapport fra det indiske
vanndirektoratet. Landsbyens brønner står i
fare for å tørke ut fullstendig, og lokalbefolk-
ningen vil da ikke ha annet valg enn å forla-
te hjemstedet sitt.

Leskedrikkproduskjonen resulterer også i et
giftig avfallsprodukt, et produkt som selska-
pet har kalt gjødsel og delt ut gratis til gård-
brukere rundt fabrikken. Blynivået i dette
avfallsproduktet er så høgt at det har forgif-
tet grunnvannet i Keralaregionen, og ført til
alvorlige helseproblemer for barn og gravide
kvinner. Dette har blitt bevist flere ganger,
blant annet i en rapport fra BBC. I dag eksis-
terer det ikke effektiv teknologi for rensing
av forurenset grunnvann, og Coca-Cola har
dermed med all sannsynlighet påført indiske
bønder et problem for mange generasjoner
framover. 

Coca-Cola truer demokratiet 
"Vi strever for å samarbeide med myndighe-
ter, NGOer, lokalsamfunn og andre selska-
per om de globale miljøutfordringene som
påvirker samfunnet og forretningene våre",
står det å lese i selskapets plan for sosialt
ansvar. Etter å ha lest rapporter om selska-
pets framferd i forskjellige utviklingsland,
kan en trekke en ganske annen slutning enn
det deres uttalte mål om sosialt ansvar leg-
ger opp til. De har ikke avsatt tid og ressur-
ser til å gi arbeiderne sine den basissikker-
heten det faktisk er å kunne overleve sin
egen arbeidsdag. De har ikke avsatt tid og
ressurser til å hindre massive miljøskader
rundt fabrikkområdene sine. Dette til tross
for at Coca-Colas overskudd i 2005 lå på
nær 15 milliarder. Kort sagt, Coca Cola er
en trussel mot vedtatte universelle rettighe-
ter. 

Hvorfor blir ikke selskapet stilt til ansvar for
dette? Hvorfor kan ikke selskapet i det min-
ste vise overbevisende dokumentasjon for
at de alvorlige beskyldningene er feilaktige?
Dette er et alt for typisk uttrykk for en utvik-
ling der de store investorenes profitthensyn
er viktigere enn demokratiske, økologiske og
økonomiske hensyn.

Verden reagerer
En verdensomspennende kampanje er
igang for å tvinge multinasjonale selskap til
å ta sosialt ansvar, til å respektere mennes-
kerettighetene og til å behandle arbeiderne
sine skikkelig. 

Studentorganisasjoner og akademia har
særlig tatt til orde mot Colas framferd. Det
begynte i USA med "Killer Coke"-kampan-
jen. Santa Clara University i California, New
York University og Oxford University er blant
de mest profilerte institusjonene som har
avsluttet kontraktene sine med Coca Cola. I
dag boikottes selskapet av vel 175 univer-
siteter i statene.

BRUK FINGER’N: Aktivistene finner stadig
nye måter å stoppe dødens kjøpmenn på.

Foto: Andreas K. Evensen

Coca-Cola: Den Andre Sannheten

dag boikottes
selskapet av vel
175 universiteter
i statene
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Attac’er stiller
til NTNU-styret

Tidligere leder av NTNU/HiST
Attac, Torunn Lien Nilsen har
meldt sitt kandidatur som stu-
dentrepresentant til NTNU-styret.
Av Ronny Kjelsberg

Nilsen, som også er tidligere leder av SAIH
i Trondheim, har engasjert seg i universi-
tetspolitikk og har et særlig engasjement i
forhold til universitetsdemokratiet.

- Nedbyggingen av universitetsdemokrati-
et vi har sett de siste årene betyr en forver-
ring av studentenes og de ansattes mulig-
het til å påvirke sin egen arbeidshverdag,
sier Nilsen til Taklinger, dette mener jeg er
et skritt i feil retning – vi vil ikke ha mindre
demokrati, vi vil ha mer!

Ellers engasjerer hun seg i forhold til de
nye målstyringsmodellene for å finansiere
utdanningsinstitusjonene. -Det blir et stort
fokus på lett målbare indikatorer, som stu-
diepoeng og publikasjoner, sier hun, mens
ting som ikke er like lett målbare får mindre
fokus. -Dette fører til at den instrumentelle
forståelsen av universitetene er blitt vekt-
lagt, mens mer dannende og demokratiske
funksjoner i økende grad blir neglisjert,
avslutter hun. 

Nilsen er også med i NTNU/HiST Attacs
gruppe som jobber med høyere utdanning.

Vi ønsker Torunn lykke til med valget, og
oppfordrer alle våre student-lesere til å
stemme. Valget starter 23 april. Gå til
www.styrevalg.no for mer info.           TT

OPP OG FRAM :  Dragvoll - studenten
Nilsen frir til Gløs-studentene ved å la
seg fotografere foran Hovedbygningen

Foto: Andreas K. EvensenEtter hvert som informasjonen har spredd
seg, har også europiske studentorganisa-
sjoner tatt til orde for å stoppe alt salg av
Coca-Colas produkter på skoler og univer-
siteter. Mange steder er boikotten allerede
et faktum, og med det nåværende tempoet
kan en si at Coca-Cola blir kastet ut av et
nytt universitet hver uke - sist var det
Universitetet i Guelph, Canada, som fant at
bevisene på Coca-Colas menneskeretts-
brudd i India og Colombia
var tungtveiende nok til å
stoppe alt samarbeid med
selskapet i løpet av 2007. 

Men reagerer SiT?
Nå som War On Wants rap-
port er oversatt til norsk, er
det på tide at også norske
universiteter følger de gode
eksemplene fra framtredende institusjoner i
utlandet. Legger en bevismengden til grunn,
hersker det ingen tvil om at Coca Cola ikke
bør tas inn i varmen av de institusjonene
som skal representere det øverste av kunn-
skap i Norge. 

Avtalen Studentsamskipnaden i Trondheim
(SiT) har med Coca-Cola er en felles avtale,
som alle studentsamskipnader ved norske
universiteter og høgskoler deler. I praksis
innebærer denne fellesavtalen at Coca-Cola
har et nesten-monopol på 130 serverings-
steder rundt om på alle landets institusjoner
for høyere utdanning. Dette monopolet vil
vare helt fram til avtalen går ut i desember
2009.

Leder for kafeene drevet av
Studentsamskipnaden i Bergen, Bjørn A.
Johnsen, er den som har hatt forhandlings-
anvsar med Coca-Cola. Han har fått tilsendt
War On Want-rapporten. Inntil videre har
Johnsen nøyd seg med å si at han er usik-
ker på hvorvidt anklagene kan dokumente-

res, men at rapporten er graverende. Han
har også uttalt at SiB vil reagere hvis det
viser seg at Coca-Cola har handlet uetisk.
Det er god grunn til å anta at de resterende
studentsamskipnadene vil følge etter en slik
reaksjon. 

På NTNU og HiST i Trondheim driftes alle
kafeer, kiosker og automater på universi-
tetsområdet av SiT. 

SiT har et split-
ter nytt etisk
dokument hvor
de lover å "leg-
ge til rette for at
våre kunder
skal kunne ta
etiske valg som
forbrukere", og
å være

endringsvillige, handlekraftige og ansvarli-
ge. Dette rimer dårlig med Coca-Colas auto-
matmonopol på NTNU, og med SiTs omfat-
tende reklamesamarbeid med brusgiganten.

Tenk Globalt - Handle Lokalt
Det er imidlertid ingen garanti for at eventu-
ell reaksjon fra samskipnaden vil være pro-
porsjonal med de dokumenterte etiske brud-
dene. Det er ingen garanti for at det vil
komme en reaksjon i det hele tatt. Dermed
er det opp til den den jevne student å ta
grep om situasjonen. 

For å sitere Coca-Colas plan for sosialt
ansvar nok en gang: "Det er våre gjerninger
- hvordan vi behandler våre ansatte, hvor-
dan vi produserer drikkene våre, hvordan vi
beskytter miljøet, hvordan vi forbedrer lokal-
samfunnene - som bestemmer om vi vil bli
invitert inn i folks liv". Deres gjerninger tatt i
betraktning virker dette nesten som en opp-
fordring til å låse døra og kaste nøkkelen.  TT

Mer informasjon på org.ntnu.no/attac

Foto: Andreas K. Evensen

SPARK UT COLA: Coca-Cola er like lite populær blant norske aktivister, som den er blant
indiske bønder og colombianske fagorganiserte.

Jeg er usikker på
hvorvidt anklagene
kan dokumenteres.
-Bjørn A. Johnsen
(Samskipnaden)

““
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Inspirert av lokallagskonferan-
sen, starta studiesirkelen vår
opp høsten 06, og i skrivende
stund er den still going strong! 

Av Martine Kråkø Romstad

Utgangspunktet for sirkelen er Attacs
rykende ferske bok "Økonomisk apartheid
- nyliberalismens verdensorden", med
bidrag fra bl.a. Magnus E. Marsdal og
Bendik Wold, Tore Linné Eriksen, Erik S.
Reinert og leder i Attac Norge, Marte
Nilsen. 

Hovedfokuset i boka, og dermed også på
studiesirkelen, ligger på nyliberalismen
som prosjekt, men siden boka også tar for
seg Attac si historie - og fordi vi har
mange nye medlemmer  - har vi også hatt
noen temakvelder om Attac som sådan. 

Studiesirkelen har vært et forum for debatt
omkring prinsipielle saker, en arena for
læring og en naturlig sosial samlingsplass

for NTNU/HiST Attacs medlemmer. 

Liker du kaffe, kjeks og folkelig opplys-
ning, nøl ikke med å sende en epost til
martirom@stud.ntnu.no - velkommen på
studiesirkel!

Hørt på studiesirkel:
"Når æ no ska hold herre foredra-
get, har æ tatt utgangspunkt i boka
How mumbo-jumbo conquered the
world..." (Nils Jørgen)

"Hvis det blir temamøte om migra-
sjon, har jeg skrevet ei bok om
det...." (Jonathon) 

"For mæ, da, som driv med økono-
mi på fritida..." (Einar)

"Så fer å oppsummer: Heller rik og
frisk, enn fattig og syk?" (Anonym) 

Skolerte aktivister
S t u d i e s i r k e l :

BOKA: Økonomisk Apartheid, utgitt av Attac
Norge har gjort stor suksess på studiesirke-
ler over hele landet. Bestill den på attac.no,
eller fra Attac lokalt.

NTNU/HiST Attac hadde årsmøte 28/2,
med politisk innledning, årsberetning/
årsplan, valg av nytt styre og vedtak av
uttalelse.

Av Einar Faanes og Ronny Kjelsberg

Årsmøtet startet med at Peder Martin
Lysestøl holdt en flammende innledning om
hvordan den nye økonomiske verdensorden
verdens fattige land hadde sett for seg på
60- og 70-tallet, plutselig slo over i en nylibe-
ral revolusjon.

Årsberetningen ble deretter gjenomgått, og
det var generell enighet om at 2006 hadde

vært et godt attac-år med totalt
11 åpne debattmøter, to nr. av
Taklinger, stands, demonstra-
sjoner, og oppretting av studie-
sirkel og utdanningsgruppe.
Utdanningsgruppa hadde også
forberedt en uttalelse, som ble
vedtatt (se neste side).

Følgende nye styre ble valgt:
Einar Faanes, leder
Martine Kråkø Romstad
Live Fevåg
Eivind Hageberg
Nils Jørgen Selbekk
Jonathon Moses              TT

ARTIG PÅ ÅRSMØTE: Årsmøtesalen ler hjertelig av
fotografens vittighet, og latteren skjuler de harde politiske
kampene.

Foto: Kjelsberg

Årsmøte i NTNU/HiST Attac

Ti bud for et nytt Europa
Mens EU feirer 50 år jobber Angela
Merkel for å få på plass den forkaste-
de konstitusjonstraktaten. Samtidig
lanserer Attac Europa et alternativt
dokument med ”Ti prinsipper for en
demokratisk traktat”.  

Hentet fra attac.no

Dokumentet lanseres samtidig over hele
Europa, og er resultat av et arbeid som har
pågått i Attac Europa siden et flertall i
Frankrike lammet den europeiske union med
sitt nei til konstitusjonstraktaten.

Attac spilte en sentral rolle i arbeidet for et
nei i den franske folkeavstemningen, slik de

spilte den samme rollen foran
folkeavstemningen i
Nederland få dager senere.
Også i land der det ikke har
blitt gjennomført folkeavstem-
ninger har Attac markert seg
som kritikere av en konstitu-
sjonstraktat som bereder grun-
nen for en grunnlovsfesting av
nyliberalismen som økonomisk
prinsipp.

Attac Norge har også deltatt
aktivt i prosessen og Attac-leder
Marte Nilsen mener dette er et viktig steg på
veien for å utvikle konstruktive alternativer til
dagens utvikling i Europa.                          TT

Ill: Attac Bruxelles

ALTERNATIVER: Attactivister går fra nei-kamp til å utar-
beide en plan for et nytt og bedre Europa.

Les hele dokumentet inkludert
Attacs 10 prinsipper på

www.attac.no



Refser kreditorene
Tirivangani Mutazu fra AFRODAD
(African Forum and Network on
Debt and Development) refser Det
internasjonale pengefondet,
Verdensbanken og andre kredito-
rer av U-landsgjeld på et møte i
regi av NTNU/HiST Attac Torsdag
15/3.
Av Ronny Kjelsberg

- Under den kalde krigen ble lån gitt til dikta-
torer over en lav sko, og kreditorene visste
at disse pengene ikke ville bli brukt til utvik-
ling. Delvis ble pengene underslått og brukt
til luksusforbruk, delvis ble de brikt til militæ-
re formål og dermed også til å undertrykke
landenes egen befolkning, sier Tirivangani
Mutazu.

- Disse pengene er kredito-
rene frekke nok til å kreve
betalt tilbake, også av demo-
kratiske regimer etter at dikta-
torene er styrtet. 20% av all
U-landsgjeld er slik illegitim
gjeld, og den er en alvorlig
trussel for muligheten for
utvikling i den 3. verden, fort-
setter Mutazu.

- Situasjonen blir enda van-
skeligere for de fattige lan-
dene gjennom at kreditorene
stiller strenge liberaliserings-
krav som forverrer proble-
mene og hindrer utvikling,
sier Mutazu, og nevner IMFs
strukturtilpassingsprogram-
mer som et eksempel.

Videre skryter Mutazu av den norske regje-
ringens sletting av gjelda fra skipsekspor-

kampanjen. Det er en viktig symbolsak, men
i forhold til den totale U-landsgjelda, er det
en dråpe i havet.                                         TT

U - l a n d s g j e l d :

PROBLEMLØSNING: Tirivangani Mutazu flankert
av Einar Faanes fra NTNU/HiST Attac, og Sigrid
Berg fra SLUG (Aksjon slett U-landsgjelda)
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NTNU/HiST Attac er kritisk til store deler
av de endringene som har blitt gjort av
høyere utdanning de senere år. Særlig
gjelder dette nedbyggingen av universi-
tetsdemokratiet og den økte bruken av
målstyring.

Vi har de siste årene sett en nedbygging av
demokratiet på flere institusjoner for høyere
utdanning. Blant annet var NTNU det første
universitetet hvor rektor nå ansettes i stedet
for å velges, og HiST har fulgt etter. Dette
betyr en forverring av studenters og ansat-
tes muligheter til å påvirke sin egen studie-
og arbeidshverdag på demokratisk vis.
Innflytelsen er nå blitt redusert til den man
har gjennom sine representanter i styrene.
Med flere ledd og færre direkte valg får man
mindre demokratisk innflytelse. I forhold til å
drive institusjoner som tar sine studenter og
ansatte på alvor, er dette et skritt i
feil retning. Vi frykter at man alt
for ukritisk overtar styringssyste-
mer fra privat sektor på områder
hvor de ikke hører hjemme, og at
man undervurderer betydningen
av å ta den kompetansen studen-
ter og ansatte sitter med på alvor,
også i styringen av institusjonene.

Bruken av målstyring har også
problematiske sider. Både historisk, og
eksplisitt i kvalitetsreformen, har det blitt
pekt på mange og brede mål for høyere
utdanning. Universitetene skal uteksaminere
kandidater som kan bidra til verdiskapning i
offentlig sektor og i næringslivet, men de har
også et bredere samfunnsmandat.
Institusjonene har en dannelsesfunksjon ved
å utdanne kritiske og selvstendig tenkende
mennesker, og bør ha rom også for forskere
som arbeider med ting man ikke ser den
kortsiktige økonomiske nytten av.
Universitetene har også en viktig demokra-

tisk funksjon gjennom å være aktive
deltagere i samfunnsdebatten.

Målstyring handler om å bruke øko-
nomiske insentiver for å belønne
eller straffe oppnåelse, eller mangel
på sådan, av konkrete mål ved hjelp
av lett målbare indikatorer.
Problemet oppstår når svært mange
ting ikke er målbare. Dette gjelder for
eksempel slike ting som 'selvstendig
tenking' og 'demokratisk funksjon'.
Studiepoeng og publiseringer der-
imot, er målbare, og målstyring setter
et enormt fokus på ting som dette.
Det er tydelig at målstyringen fungerer slik at
den instrumentelle forståelsen av universite-
tene blir vektlagt, mens mer dannende og
demokratiske funksjoner blir neglisjert. I til-
legg bygges det opp et stort byråkrati for å

holde orden på tellekantene og
kontrollere, noe som i sin tur
også eter av ressursene satt av
til høyere utdanning.

Disse utviklingstrekkene er
en del av en internasjonal
trend. På den ene siden blir
høyere utdanning fjernet fra
gamle dannelses- og sam-
funnsidealer, og den blir i

økende grad gitt en ren instrumentell funk-
sjon - å tjene næringslivets interesser. På
den andre siden blir utdanning selv i stadig
større grad sett på som en vare som kan
kjøpes og selges, heller enn en rettighet for
den enkelte, og en betingelse for et velfung-
erende samfunn. 

Dette kan vi blant annet se av EUs
Lisboaprosess, hvor målet er å gjøre EU til
"verdens mest konkurransedyktige kunn-
skapsbaserte økonomi". Den påfølgende
Bologna-prosessen innen europeisk utdan-

ning som Norge også er en del av, er spek-
ket med referanser til Lisboa-prosessen, og
må ses i forlengelsen av denne strategien. I
tillegg virker GATS (tjenesteavtalen i WTO) i
en lignende retning globalt. Det ligger altså
sterke globale føringer for å fjerne den gam-
le demokratiske tradisjonen ved universite-
tene.

NTNU/HiST Attac tror at løsningen på de
problemene og utfordringene høyere utdan-
ning står overfor, er mer demokrati, ikke
mindre, og vi tror at å ukritisk presse en
bedriftsmodell ned over hodene på ansatte
og studenter går på tvers av de idealene
universitetet er tuftet på. Også internasjonalt
er protestene sterke, blant annet har den
colombianske studentorganisasjonen ACEU,
som fikk studentenes fredspris i 2005 har
kjempet hardt mot denne utviklingen. 

Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø
har valgt å beholde demokratiet. Dersom vi
får mer framtidsrettede styrer også ved
NTNU og HiST, er det heller ikke her for
sent å snu. Gi oss valg og la oss stemme,
og la de vi velger styre fordelinga av midler
dit de mener det tjener institusjonene best, i
stedet for å følge et byråkratisk regneark!   TT

Å r s m ø t e u t ta l e l s e :

Foto: Kjelsberg

TUNGT: Før i tiden, da jeg gikk på universitetet, da
leste vi tjukke bøker da.

i oss
valg

og la oss
stemme

GG

Demokrati i høyere utdanning!



Taklinger har tidligere skrevet om
hvordan også norske utdanningsin-
stitusjoner presser gjennom liberali-
seringskrav i GATS-forhandlingene,
for å opprette stråselskap i den 3.
verden.

Av Ronny Kjelsberg

Slik bidrar Norge til å gjøre utdanning mer
og mer til en vare på lik linje med sukker og
kameler. Slike etableringer bidrar også til å
skumme fløten av utdanningsmarkedet, og
befester og forsterker skillene mellom de
som har, og de som ikke har. De fattige lan-
denes egne universiteter, blir på den andre
siden stadig mer sultefôret. Dette er en
alvorlig utvikling.

Det som hittil har vært ukjent, er derimot at
NTNU allerede har tjuvstartet på denne
utviklinga, og etablert seg på Taiwan.

Dersom man klikker seg inn på
http://www.ntnu.edu.tw/ntnu-eng.html, kom-
mer man til det såkalte National Taiwan
Normal University (se illustrasjon). Dette
dårlige forsøket på å finne noe taiwansk
som passer med NTNU-forkortelsen narrer
ingen, særlig når vi ser på fonten på logoen,
og de avrundede firkantene som danner det
visuelle førsteinntrykket. Dette er helt tydelig
en utdannings-imperialistisk avlegger av det
norske NTNU.

Neste steg vil antageligvis bli å kvitte seg
med dyre norske forelesere og forskere, og
heller outsource disse delene av virksomhe-
ten til Taiwan. Norske studenter bør forbere-
de seg på videoforelesninger i tida som
kommer.

Nok et dårlig forsøk på å slippe unna asso-
siasjonen gjør universitetet ved å klistre på
"founded in 1946" ved siden av logoen sin.
Enten er dette et dårlig forsøk på å villede
oss, eller også er det mer alvorlig enn vi

trodde.

Kan det være at mektige multinasjonale
krefter forberedte, planla og prøvde ut
NTNU-modellen i all hemmelighet flere tiår
før den ble introdusert i Norge? Har denne
organisasjonsmodellen rett og slett blitt tryk-
ket ned over hodene på ansatte, studenter
og politikere som en del av et skittent spill?
- Taklinger lover å ikke komme tilbake med

mer i neste nummer.                                   TT

På baksiden:

Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 4202 07 72500. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
attac-taklinger@list.stud
.ntnu.no.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Taklinger avslører: NTNU snik-etablert i Taiwan

BEVISET: Dette er hva som møter deg når du går inn på http://www.ntnu.edu.tw/ntnu-
eng.html  - nettsidene til NTNUs Taiwan-etablering.



Takl ingerTakl inger
M a g a s i n  f r a  A t ta c  i  Tr o n d h e i m  -  n r .  7  -  n o v e m b e r  2 0 0 7

Ellers i dette nummer:

WTO:

Eivind Hageberg gir en
innføring i Verdens
Handelsorganisasjon. s.2

BRYSOM
BRUSGIGANT:
Attac følger opp Coca-
Cola-saken på s. 6.

PATENTER PÅ
MEDISIN:
Attac har på flere møter i
høst satt fokus på patent-
problematikken. s. 5

FORDELENE MED
MIGRASJON:
Artikkel av Jonathon
Moses på s. 8.
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På internett finner man
det meste. s. 3
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Taklinger, nå også med
test-deg-selv!
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DIREKTIVET:
Leder s. 2

BLI MEDLEM:
Gjør verden et litt bedre
sted - meld deg inn i
Attac du også.

Trondheimspolitikere
mot skatteparadis?

Før kommunevalget spurte NTNU/HiST Attac trondheimspoliti-
kerne om kampen mot skatteparadis. Nå er det på tide å gjøre
opp status.  Les mer på side 4 og 5.

Attac’er i migrasjons-
kontrovers
ISS-professor og lokalt Attac-styremedlem
Jonathon Moses havnet i medias søkelys da
migrasjonsdebatten havnet på dagsorden
for et par uker siden. Taklinger bringer et
intervju med Moses på side 7.                       
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Direktiv på vent
Kampen om implementeringa av EUs tjene-
stedirektiv er inne i en spennende fase. 

LOs største forbund i privat sektor,
Fellesforbundet, gikk i sitt landsmøte i okto-
ber inn for veto mot direktivet. For mange var
dette overraskende - både fordi
Fellesforbundet tradisjonelt regnes som min-
dre radikale og mer regjeringslojale i slike
spørsmål enn f.eks. Fagforbundet (LOs stør-
ste forbund i offentlig sektor), men også fordi
redaksjonskomiteen i sitt kompromissforslag
hadde strukket seg langt for å komme kriti-
kerne i møte.

Likevel mente altså et stort flertall at dette
var for svakt, og stemte for veto.

Da tjenestedirektivet første gang var oppe i
den offentlige debatten, ble mange av pro-
blemstillingene oppfattet som tekniske, og
vanskelige å ta tak i. Utviklingen i den siste
tiden er et tydelig tegn på at stadig flere har
satt seg inn i innholdet, og begynner  å få
øynene opp for konsekvensene av direktivet.

Motstanden er nå så stor og godt fundert, at
den  har satt en stopper for planene om “hur-
tigbehandling” av direktivet som en del i
ledelsen i Ap og LO nok opprinnelig hadde
sett for seg. 

For regjeringa tegner dette nå til å bli en van-
skelig sak, og det er derfor ikke overras-
kende når utenriksministeren avviser å kom-
me med noe tidspunkt for når regjeringas
syn på direktivet vil bli lagt fram.

En slik trenering kan likevel fort bli vel så far-
lig som en hastebehandling. Dersom regje-
ringa venter til 2009, kan resultatet bli at
avgjørelsen blir overlatt til en annen regjering
som kan være enda vanskeligere for grasro-
ta å holde i ørene.

Følg med på www.stopptjenestedirektivet.no

Ronny Kjelsberg

WTO - Hva nytt

Av Eivind Hageberg
styremedlem, NTNU/HiST Attac

Attac og WTO er begge barn av den øko-
nomiske globaliseringen, men er langtifra
glade i hverandre. Setter en seg ned og
leser en artikkel om WTO med Attac-vink-
ling kan en fort få inntrykk av at det er
djevelen som blir omtalt i særdeles lite
smigrende ordlag. Det kan derfor være
på tide å ta et skritt tilbake, og se på hva
Verdens Handelsorganisasjon egentlig
er.

WTO fra A til Å
WTO (uttales dåbbeltveteo), Verdens
Handelsorganisasjon, ble oppretta i janu-
ar 1995 som en avløsning av GATT.
GATT var den internasjonal hovedavtalen
om handel og toll som ble
innført i 1948. Sammen
med en rekke andre tiltak
skulle GATT sørge for at
de internasjonale økono-
miske kreftene skapte
vekst, enighet og fred,
ikke kollaps, uenighet, og
krig. 

Hvorvidt perioden fra 1940 til 1990 var
preget av enighet og fred kan selvsagt
diskuteres, men vekst og endring var så
absolutt tilstede. Teknologiske framskritt
gjorde verden mindre, handelen økte, og
ønsket om økt handel økte enda mer.
Med økt handel ble land mer gjensidige
avhengig av hverandre. Denne proses-
sen er den økonomisk globaliseringa.

I forsøket på å håndtere den økonomiske
globaliseringa utviklet GATT, opprinnelig
kun et avtaleverk, seg etterhvert til en
semi-institusjon. Denne semi-institusjo-
nen var imidlertid hverken sterk eller
omfattende nok til å håndtere det stadig
økende ønsket om internasjonal handel.
Et vilkår for at internasjonal handel skal
fungere, er nemlig trygghet og stabilitet i
det internasjonale markedet.
Internasjonal handel vil dermed være
tjent med internasjonale institusjoner,
som kan forhandle fram avtaler, håndhe-
ve regler og fungere som legitime møte-
plasser. Både stater, transnasjonale sel-
skap og økonomer innså dermed at det
trengtes et nytt mutilateralt avtaleverk for
frihandel som var bedre tilpasset den

økte økonomiske globaliseringa. Dermed
ble WTO opprettet. 

I dag er så godt som alle verdens hand-
lende land medlem av WTO.
Organisasjonen har hovedkvarter og
sekretariat i Geneve, med rundt 500
ansatte. Det viktigste organet er minister-
møtet som blir avholdt annethvert år.
WTOs arbeidsoppgaver er å forvalte og
overvåke handelsreglene, løse handels-
konflikter og være et forum for videre for-
handlinger av handelsregler.

WTOs formål
WTOs mål er ifølge vedtektene deres å
øke den økonomiske veksten i alle med-
lemsland gjennom å redusere toll og
andre handelshindringer, liberalisere ver-

denshan-
delen og
skape et
forutsig-
bart, regel-
basert
handelssy-
stem
basert på
ikke-diskri-

minering. Ikke-diskriminering vil på norsk
si likebehandling av nasjonale og uten-
landske bedrifter, og at alle land skal ha
like vilkår. 

Det internasjonale handelsregelverket
WTO regulerer er utviklet gjennom åtte
forhandlingsrunder.  Dette regelverket
innbefatter GATT, handel med varer,
GATS, handel med tjenester, og TRIPS,
intellektuell eiendomsrett, også kjent som
patenter. Det er mange som mener at
WTO ved sin rolle i det internasjonale
økonomiske systemet er en av de abso-
lutt mektigste internasjonale organisasjo-
nene.

WTOs rolle er dermed å sørge for at alle
følger, og bli behandlet likt av, reglene i
det internasjonale markedet.  Uten en slik
garantist vil det være svært fristende for
ett land å sette i gang proteksjonistiske
tiltak, og dermed tjene penger på handel
uten å måtte gi fra seg markedsandeler til
andre land. I det flere land tyr til en slik
proteksjonistisk strategi, vil det internasjo-
nale økonomiske systemet kunne kollap-
se.
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30. november 1999. Regnet høljer ned i Seattle. I gatene
utenfor noen møtelokaler er 100 000 demonstranter samlet
for å protestere mot urettferdighet. Kamprop, faner og pro-
testmarsj. Til tross for tåregass, gummikuler og politivold er
protestene så høylydte at ministerkonferansen i Verdens
Handelsorganisasjon bryter sammen, ute av stand til å sette
i gang en ny forhandlingsrunde. 

torkonsern
har en betyde-

lig innflytelse
SS



Interesser
Et av det viktigste poengene ved WTO er at
det er en plattform hvor medlemslandene
kan forhandle fram handelsavtaler. Disse
medlemslandene har selvsagt svært spri-
kende interesser, og vil gjerne eksportere
mer av det de kan konkurrere med, men
nødig importere mer på de områdene der
konkurranseevnen mangler. Et av de virkeli-
ge store problemene med WTO er mangelen
på sammenfallende interesser. 

En type interesser som kan antas å ha rela-
tivt stor gjennomslagskraft er de internasjo-
nale storkonsernene. Store selskaper som
Coca Cola, Kraft, og General Motors som
har større sluttsummer i regnskapene sine
enn flere land. Et eksempel på storselska-
penes betydning ser en i TRIPS-regulering-
ene. TRIPS, eller Handelsrelaterte Aspekter
ved Intellektuell Eiendomsrett, er patentlov-
givning som er ment å sikre insentiver til
utvikling av ny teknologi. Gjennom disse
avtalene stiller statene som godkjenner avta-
len seg bak kravet fra selskapene om at den
som gjør en oppdagelse/oppfinnelse, skal
kunne patentere denne, få monopol på ide-
en og dermed kunne tjene inn igjen det det
har kostet å oppdage/oppfinne ideen.

Kritikere hevder imidlertid at dette kan sees
som monopolisering av kunnskap. Denne
monopoliseringen kan imidlertid være ska-
delig for U-land, siden den minsker mulighe-
ten de har til å tilegne seg teknologi. Det at
disse rettighetene er så sterke som de fak-
tisk er, kan tyde på at transnasjonale selska-
per og storkonsern har en betydelig innfly-
telse.

Global rettferd
80% av verdens befolkning må dele 20% av
verdens kake. 20% av verdens befolkning
har kontroll over 80% av verdens verdier.
Rundt en milliard mennesker lever på under
én dollar dagen, gudene vet hvor mange
som lever på under to, eller tre. Afrika sør for
Sahara opplever fortsatt økonomisk still-

stand eller tilbakegang. Halvparten av ver-
dens befolkning har aldri holdt en telefon.

Handel blir av mange sett på som et godt
verktøy for å rette på situasjonen. WTO har
jo da også som mål å skape økt økonomisk
vekst i alle sine medlemsland gjennom å
liberalisere verdenshandelen. Som en nøk-
kelinstitusjon og plattform når det kommer til
internasjonal handel, burde dermed WTO i
teorien kunne bidra til positiv utvikling for de
fattigste landene. 

I 2001 ble det i Doha, hovedstaden i Quatar,
vedtatt en niende forhandlingsrunde, den
såkalte utviklingsrunden. En rapport utgitt av

SEATINI, Sør og Østafrikansk
Handelsinstitutt, som analyserer hvorvidt
Doha-runden er en reell utviklingsrunde kon-
kluderer med et rungende "Nei!" De hevder
at siden WTO er bygd på prinsippet om like-
behandling og gjensidige ytelser mellom
medlemslandene, så  kan ikke urettferdighe-
ten rettes opp. Skal u-landenes interesser
ivaretas, må disse landene særbehandles.
Dette har til nå ikke skjedd.

Spørsmålet blir dermed, slik WTO fungerer i
dag, hvilke interesser som får gjennomslag
og om disse interessene har interesse av at
fattige land skal tjene på frihandelsregimet.TT

kan man si?

ATTAC SOM BYR: WTOs oppførsel har skapt reaksjoner over hele verden.
Dette bildet er fra en aksjon i regi av Attac München.

Foto: attac.de
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På NTNU/HiST Attac
sine nettsider finner du
ikke masse fancy flash-
grafikk og java, men du
finner blant annet:

- pdf-versjoner av alle tidligere
utgaver av Taklinger.

- lenker til videoopptak fra flere

møter Attac har arrangert,
inkludert medisinmøtet som er
referert på side 5, og møtet om
den latinamerikanske ALBA-
avtalen vi arrangerte i oktober.

- en ressursside om Coca-
Colas forretningspraksis i fatti-
ge land.

- mulighet til å melde deg på

vår epost-liste og få beskjed
om når vi har møter og andre
arrangement.

Glem heller ikke å besøke
www.attac.no, hvor du foruten
å lese nyheter fra Attac Norge,
kan melde deg inn, og kjøpe
bl.a. t-skjorter og Attacs siste
bok “Økonomisk Apartheid” i
julegave til venner og kjente.  TT

På org.ntnu.no/attac :

UNDERVURDERT:
Butikk Attac har de
beste julegavene
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Av Einar Faanes
Leder, NTNU/HiST Attac

NTNU/HiST Attac ønsker at lokal-
partiene i Trondheim skal ha en for-
mening om nettopp dette, spesielt
når det gjelder saker som berører
dem indirekte. Skatteparadiser er en
slik sak.

Skatteparadiser blir definert av
OECD som stater hvor skatter er
ikke-eksisterende eller så godt som
ikke-eksisterende, hvor den finansiel-
le gjennomsiktigheten er lav og hvor lovgi-
vingen i stor grad vanskeliggjør innsyn fra
andre myndigheter, samt at det ikke finnes
noe krav om at selskaper må bedrive akti-
viteter inne i staten. Det er vanskelig å argu-
mentere for at skatteparadiser ikke har
betydning for økonomien i resten av verden;
om det ikke hadde vært en etterspørsel etter
denne typen finansielle gjemmesteder ville
de aldri eksistert. Likedan er det vanskelig å
argumentere overbevisende for at skattepa-
radiser har en udelt positiv innvirkning, eller i
det hele tatt at de positive konsekvensene
overgår de negative i størrelse og betyd-
ning. 

Når reglene for transnasjonale selskaper
er som de er i dag, hvor selskaper som ope-
rerer i flere stater selv kan velge hvor de vil
være registrert og man ikke har den kapital-
kontrollen som ville forhindret disse selska-
pene fra fritt å flytte kapital over grensene,
er resultatet at selskaper i praksis kan velge
hvilke skatteregler de ønsker å følge. Med et
ønske om høyest mulig avkastning er det
mest sannsynlig at et selskap velger å loka-
lisere seg i den staten der de vil ha lavest
skatteutgifter om ikke andre hensyn spiller
inn. Denne konkurransen har en rekke
negative konsekvenser, men man skal ikke
legge skjul på at flere stater bruker denne
konkurransen som et virkemiddel for å til-
trekke seg større selskaper og kanskje i det
hele tatt få betydelige skatteinntekter. Vi
ønsker ikke å avskaffe dette som et gyldig
virkemiddel ettersom vi ikke ønsker å nekte
utviklingsland sårt trengte statsinntekter.
Problemet er at skatteparadisene, hvor det i
praksis ikke betales skatt, i stor grad legger
dette virkemiddelet dødt også for utviklings-
land. Ettersom det sjelden eller aldri foregår
noe produksjon i selve skatteparadiset, blir
effekten uansett til slutt at viktige statsinn-
tekter ikke kommer det offentlige til gode i
noen av de statene hvor disse selskapene
opererer.

Det er lett å se hvorfor et skattesystem er

nødvendig og å argumentere moralsk for
hvorfor det er rett og rimelig å avkreve skatt
fra innbyggerne og selskapene som har
daglig virke innenfor en stat. Mengden som
skal betales og hva skatten skal brukes er et
politisk prioriteringsspørsmål og kan alltid
diskuteres. Faktum er at alle som opererer
innenfor en stat, inkludert private transnasjo-
nale selskaper, i større eller mindre grad
benytter seg av infrastruktur. Veier, strøm-
nett og kommunikasjonssystemer direkte,
boliger og skoler mer indirekte. Infrastruktur
som i stor grad finansieres av staten, og
hvor statsapparatet må ha en finger med i
spillet for rett og slett å få ting til å gå rundt.

Det politiske systemet i Norge er organi-
sert på en slik måte at store deler av skatte-
inntektene tilfaller lokal- og regionalnivå
ettersom ansvaret for store deler av offentlig
sektor ligger på nettopp disse nivåene.
Lokalnivået krever dessuten inn skatt på
vegne av riksnivået. Lokal- og regionalpoliti-
kerne og innbyggerne i de forskjellige kom-
munene bør derfor være dypt opptatt av
skatteinngangen i deres lokalmiljø. Det inne-
bærer slikt som størrelsen på skatteinn-
gangen og den sosiale fordelingen, men
også det som er temaet her; hvordan inter-
nasjonale selskaper agerer internasjonalt for
å unngå å betale skatt. Lokale politikere blir
slik helt og holdent avhengige av internasjo-
nale skatteregler, og kan derfor ikke være
foruten mening om dem, selv om de ikke er
direkte under deres innflytelse. Slike lokale
signaler bør være gjeldende når det norske
embetsverket reiser ut i verden for å for-
handle i internasjonale organisasjoner hvor
Norge har medlemskap. Det er nødvendig
om ikke det internasjonale nivået skal være
en sone hvor demokratiske prosesser er
stengt ute, noe som i praksis kun vil bety
kaos og i ytterste konsekvens at nasjonal-
og lokalnivået blir avdemokratisert.

Skatteparadiser har konsekvenser lokalt
og nasjonalt uten at lokal- eller nasjonalpoli-
tikere i seg selv har store muligheter til å
bestemme reglene internasjonal finans må

følge. Derfor er det desto viktigere at
det sendes ut klare signaler lokalt.
Norske kommuner, Trondheim kommu-
ne inkludert, kjøper varer og tjenester
fra forskjellige selskaper, både store og
små, lokale og internasjonale. Fra poli-
tisk hold bør det legges sterke føringer
for den økonomiske organiseringen av
private tjenesteleverandører, både fordi
det har direkte økonomiske konsekven-
ser for kommunen og fordi det har inter-
nasjonale konsekvenser av langt større
format. Det er ikke noen grunn til at
kommunen som forbruker av tjenester

fra det private, ikke skal ha en mening om
hvilke selskaper de kjøper varer og tjenester
fra og bruker sin forbrukermakt for å sende
signaler i markedet.

Derfor har NTNU/HiST Attac stilt spørsmål
til alle partiene i Trondheim om deres hold-
ninger til skatteparadiser og om de ønsker
at det jobbes mot skatteparadiser fra kom-
munen sin side, for eksempel ved å inklu-
dere ikke-registrering i skatteparadiser som
et kriterium for selskaper som ønsker å
samarbeide med kommunen. Vi har mottatt
svar fra de aller fleste, og positive svar fra
storparten. Vi kan med glede se på valgre-
sultatet og se at det er et klart flertall i
Trondheims bystyre for å utrede kommu-
nens bruk av selskaper og deres eventuelle
relasjoner til skatteparadiser videre.

De partiene som har stilt seg mest skeptisk
har vært Fremskrittspartiet, Venstre og
Høyre, som i stor grad har syntes problem-
stillingen har virket noe fremmed og ment at
kommunens rutiner på området er gode nok
som de er eller at de rett og slett ikke trengs
i øyeblikket. Selv føler jeg meg sikker på at
kommunen handler på en ordentlig og ryd-
dig måte i samkvem med næringslivet, men
jeg vil likevel påpeke at det i realiteten er
vanskelig å ha oversikt over hvor selskaper
virkelig er registrert, og om de betaler den
skatten de er ment å betale.
Selskapsstrukturer er svært lite gjennomsik-
tige, og kunstig prissetting internt i et sel-
skap er så vanlig at det ikke er usannsynlig
at dette brukes for å flytte kapital innad i et
selskap eller mellom flere underselskap. At
kommuner kan ha kontrakter med selskaper
registrert i skatteparadiser uten å være klar
over det, er noe man blant annet har eksem-
pler på fra Tromsø, hvor kommunen har
kontrakt med Ventelo (eid av et selskap
registerert på Jomfruøyene). Jeg ser ingen
grunn til at dette ikke kan skje i Trondheim.
Jeg håper derfor at Trondheim i likhet med
Tromsø tar noen grep for å sikre seg mot
dette.                                                          TT

Skal lokalpolitikere bry seg med
skatteparadiser?
Har lokalpolitikere et ansvar for hva som skjer ute i verden og et ansvar for å engasjere seg stør-
re saker enn de som har direkte konsekvenser på det lokale planet? 
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Skatteparadiser - hva mener
trondheimspolitikerne?
Før lokalvalget i høst stilte NTNU/HiST Attac tre spørsmål om skatteparadis til alle partiene som
stilte til valg i Trondheim. Resultatet viser at det er politisk flertall for å ta grep mot skatteparadi-
ser i Trondheim kommune, men flere av partiene har gitt vage svar, så skatteaktivister kan ikke
hvile på laurbærene.

Parti Spørsm. 1 Spørsm. 2 Spørsm. 3 Ant. repr.
Frp nei ja nei 13
H kjenner seg ikke igjen i probl.still. 13
V nei ja nei 3
KrF ja usikker ja 3
Sp ja uklar ja 2
Ap ja/uklar nei/uklar ja 37
SV ja ja ja 7
RV ja nei ja 3
MpG ja nei/uklar ja 2
NKP ja nei ja 0
PP Ikke besvart 1
Dem. Ikke besvart 1

Spørsmål fra NTNU/HiST Attac til partiene
i Trondheim:
1) Mener Partiet at Trondheim Kommune bør

unngå selskaper som bruker skatteparadiser?
2) Mener Partiet at Trondheim Kommune har

gode nok rutiner på dette i dag?
3) Kunne Partiet tenke seg å arbeide for at

Trondheim Kommune unngår kontrakter med
selskaper som   har kontor i skatteparadis?

Partienes svar:

MULIGHETER: Totalt har partier som har 54 representanter uttrykt
at de vil jobbe for at Trondheim Kommune ikke inngår kontrakter
med selskaper som er registrerte i skatteparadiser. Dette utgjør et
svært solid flertall i bystyret.

Av Olav Holm
Taklingers utsendte møtekorrespondent

Et av Attacs satsningsområder har den
siste tiden vært opplysning rundt medisinpa-
tenter. NTNU/HiST Attac har ikke ligget på
latsiden og i løpet av semesteret er det holdt
lokallagsseminar med patentrettigheter på
agendaen og ikke mindre enn to åpne møter
på temaet.

Tidligere dette semesteret kom Marte
Nilsen, leder av Attac Norge, for å snakke
med oss om emnet og i samarbeid med
Café NordSør ble det invitert til debatt på
Studentersamfundet med innledere fra lege-
middelfirmaet GlaxoSmithKline, Leger uten
Grenser og Helene bank fra Attac. 

Er du fortsatt ikke helt inn i problemstilling-
en er du ikke alene, for mer innviklede saker

enn TRIPS har sjeldent vært debattert på
det runde røde. Vi i trøndelag starter opp
igjen studiesirkelen over nyttår der vi snuser
videre på temaer som WTO, skatteparadiser
og patenter. Meld deg på våre mailinglister
og følg med!                                                TT

Medisindebatten har nådd Trondheim!

KALD PALME: Også ellers i landet er skatteparadis satt på
dagsoreden. Her Attac Tromsø.

MARTE NILSEN: Går sjelden lei av å snak-
ke om patenter og TRIPS-avtalen, ei heller i
Trondheim.

Foto: Andreas Øverland

HELENE BANK: Attac Norges patentek-
spert, her i ferd med å knuse legemiddelin-
dustriens utsending på Samfundet.
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Ta k l i n g e r - i n t e r v j u e t :  J o n a t h o n  M o s e s

Migrasjon, vekst og arbeidskraft
Av Ronny Kjelsberg
Redaktør, Taklinger

Økonomen og journalisten Philippe
Legrain har fått mye oppmerksomhet i for-
bindelse med sitt nylige norgesbesøk, hvor
han snakket om migrasjon på et seminar i
regi av den nyliberale tenketanken Civita.
Legrain påstår blant annet at åpne grenser
vil bidra til en enorm global vekst, og han
har møtt motbør fra mange kanter.

Legrain baserer seg blant annet på tall fra
en artikkel NTNU-forsker og Attac-styremed-
lem Jonathon Moses har skrevet sammen
med Bjørn Letnes. I Morgenbladet 26/10
påstår Maria Reinertsen at Legrain har tatt
Moses tall ut av sin sammenheng for å fram-
stille de økonomiske fordelene med åpne
grenser som større enn det er grunnlag for.

Vi i Taklinger ønsker gjerne å rydde opp i
debatten, og tar oss en prat med Jonathon
Moses for å få høre hans syn om saken.

– Jeg vil ikke si at Legrain misbruker model-
len min, men han drar konsekvent ut de
største mulige tallene fra den ujusterte
modellen vi bruker, sier Jonathon Moses.
Dette gir en vekst på 118% i BNP, og det er
dette Legrain legger til grunn. - Bjørn Letnes
og jeg mener en vekst på 5,6% er mer sann-
synlig, fortsetter Moses, og det er dette vi får
ut fra den modellen hvor vi har justert for
mekanismer som vil virke dempende på vek-
sten.

Moses er altså enig i at
migrasjon vil skape
vekst, men sannsynligvis
ikke så stor som Legrain
påstår. Moses er også
tilhenger av fri migra-
sjon, men han mener
Legrain ikke virker veldig
villig til å se også på
baksidene ved migrasjo-
nen. I motsetning til
Legrain mener Moses at
økt migrasjon må kombi-
neres med et sterkt
regulert arbeidsmarked.

– I mottakerlandene for
arbeidsinnvandringen er
det helt nødvendig med
sterke arbeidsmarkeds-
reguleringer for å forhin-
dre at arbederne som
kommer flyttende ikke
blir utnyttet, påpeker
han.

Denne problemstillingen fører til at intervjue-
ren begynner å tenke på EUs tjenestedirek-
tiv, så vi spør Moses også om hans syns-
punkt på
dette.

– Jeg tror tjenestedirektivet er en av de
viktigste sakene på den norske politiske
kalenderen, sier Moses, og han er skeptisk
til om de justeringene som er gjort i direkti-
vet er tilstrekkelige til å hindre sosial dum-

ping. – Dersom arbeidere skal jobbe i
Norge, må det være under norske lønns- og
arbeidsforhold. Dersom arbeidere skal kom-
me hit fra fattige land og fremdeles jobbe
under mer eller mindre lignende forhold som
de gjorde der de kom fra er det lite poeng i
migrasjonen. Da tilbyr tjenestedirektivet bare
utnytting av arbeidskraft, og det truer i tillegg
med å undergrave demokratiet - de mulighe-
tene et samfunn har til å bestemme sin egen
politiske framtid, avslutter Jonathon Moses.  

TT

VA DET DÆ MOSES: Jonathon Moses, her i ferd med å migrere
fra Kunna til Jørgenøya på Nordmøre. I motsetning til sin navne-
bror, bruker han båt.

Av Torunn Lien Nilsen
Styremedlem i Attac Norge

Coca Cola-company har de siste årene blitt
kritisert av aktivister både i sør og i nord for
uakseptabel adferd i flere land, og egne
kampanjer har blitt lansert for å få selskapet
til å endre adferd i India og Colombia. En av
de som virkelig har jobbet mye med dette er
Amit Shrivastava fra India Resource Center.
Han var i Norge i oktober, og holdt da blant
annet en innledning på et møte i regia av
NTNU/HiST Attac 16. oktober.

Her snakket Shrivastava om hvordan Coca
Cola har oppført seg i India, og om de kam-
panjene selskapet har blitt møtt med der.
Han kunne fortelle hvordan lokalbefolkning-
en rundt flere av Coca Cola-fabrikkene har
blitt forgiftet av utslipp av urenset avfall inne-
holdende blant annet tungmetallene bly og
kadmium (som begge kan gi alvorlige helse-
skader), og hvordan fabrikkene noen steder
har brukt så mye vann at grunnvannsreser-

vene har minket drastisk og områ-
der som tidligere var gode jord-
bruksområder har blitt ufruktbare.

Shrivastava kunne også fortelle at
etter langvarige protester fra lokal-
befolkningen har delstatsmyndighe-
tene i Kerala nå stengt en av Coca
Colas fabrikker på grunn av for-
urensning og nedtapping av grunn-
vannet. En stor seier for aktivistene,
selv om Coca Cola fortsatt har
mange fabrikker som oppfører seg
like ille.

Blant de tingene Shrivastava og
India Resource Center har jobbet
med i det siste, er en kampanje for å
få Coca Cola boikottet på universite-
ter rundt om i verden. På spørsmål
om ikke andre brusgiganter (som for eksem-
pel Pepsi) sin oppførsel er like ille, svarte
Shrivastava at – Jo, ofte er de det. Allikevel
har vi valgt dem som mål for kampanjene

våre Coca Cola er det markedsledende sel-
kapet. Dermed er det sannsynlig at om Coca
Cola forandrer sin oppførsel, kommer også
andre selkaper etter. TT

Brysom brusgigant
NTNU/HiST Attac fikk besøk langveisfra i oktober, og fikk høre om Coca-Colas herjinger i India.

HARDTARBEIDENDE: Amit Shrivastava drakk kaffe,
og snakket om Coca-Cola for et engasjert publikum. 
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Fordelene med migrasjon 

Av Jonathon W. Moses
Professor, Institutt for Sosiologi og
Statsvitenskap NTNU
jonathon.moses@svt.ntnu.no

Vi har kommet langt, men det er likevel et
stort sprik i oppfatninger mellom den offentli-
ge opinionen og den samfunnsvitenskapeli-
ge forskningen som finnes på konsekven-
sene av migrasjon (i både avsender- og
mottakerland). Dette skillet har jeg prøvd å
kartlegge i min bok International Migration:
Globalization's Last Frontier (Zed 2006).

Vi har en tendens til å tro at dagens status
quo er historisk naturlig. Imidlertid er det slik
at aldri før har sentrale myndigheter hatt så
mye makt over hvem som reiser inn, eller
drar ut fra, deres territorium. Millioner av
europeere reiste til Amerika uten pass eller
visa. Før det 20. århundre kunne man flykte
fra tyranni, urettferdighet eller fattigdom bare
man hadde nok mot eller sjelestyrke (og
selvsagt en pengebok som var tykk nok til å
betale for turen).  Det er viktig å huske at
pass, visa og grensevakter stort sett er et
produkt av det 20. århundre-de er ikke per-
manente eller nødvendige elementer verken
for å beskytte suverenitet eller i internasjonal
politikk. 

Økonomisk sett er det mange bevis for at
migrasjon kan frembringe ny rikdom og nye
muligheter i både avsender- og mottaker-
land. Selvsagt er det norske lønnsnivået
påvirket av innvandret arbeidskraft, men for
de alle fleste av oss-som ikke konkurrerer
direkte med dem-er denne påvirkningen
positiv! Og det er ingen grunn til at de eksis-
terende lovene og reguleringene-som var
bygget opp for å beskytte arbeiderne i
Norge-ikke skulle gjelde for innvandere.
Innvandring kan selvfølgelig påvirke det nor-
ske arbeidsmarkedet på mange måter, men
har størst betydning i avsenderlandene.  

Innvandere sender en stor del av lønnen
som de tjener her til lands hjem til familier og
venner. Disse pengene er uten tvil det viktig-
ste utviklingsbidraget i verden i dag: de
utgjør mye mer, og er mye viktigere, enn
offentlig bistand, utenlandske direkte inves-
teringer eller internasjonal handel-de brukes
av vanlige folk på vanlige og nødvendige
varer og har store ringvirkninger på den
lokale økonomien i avsenderlandet. 

Det er viktig å understreke at migrasjon er
tungt for alle som er involvert, og jeg vil ikke
bagatellisere de potensielle kostnader av
hjerneflukt.  U-land trenger desperat dyktig
fagarbeidere, og har ikke råd til å lære dem

opp for å se at de forsvinner inn i i-landenes
arbeidsmarkeder.  Men forholdet mellom
utvikling og utvandring er mer komplisert
enn en karikatur hvor de rikeste landene
bare skummer kremen av verdens arbeids-
marked.

Det politiske argumentet er vanskeligere å
få fram i et kort avsnitt. Det handler om å gi
arbeidere den samme friheten som kapita-
leiere allerede har vunnet. Taklingers lesere
er trolig allerede klar over hvordan kapitalis-
ter bruker trusselen om å flytte ut av landet
som et våpen i forhandlingene med så vel
staten som med arbeiderbevegelsen. Det
går sjelden en måned uten at vi leser om en
bedrift som truer med utflagging hvis de ikke
får bedre investeringsbetingelser. Når vi gir
arbeiderne den samme friheten til å flytte
kan vi jevne ut forhandlingstyrken
mellom arbeid og kapital (til en viss
grad). I lys av dette argumentet kan vi
bedre forstå hvordan både fremvek-
sten av den moderne velferdsstaten,
sosialismens storhetstid og det repre-
sentative demokratiets fødsel skjedde net-
topp før første verdenskrig-en periode med
globalisering. Den store utvandringen av
arbeidere fra Europa økte den økonomiske
og politiske makten til de arbeiderne som
var igjen. 

Men det er likevel det moralske argumentet
for fri flyt av mennesker som er det sterkes-
te. Dagens ordning er urettferdig-den forde-
ler muligheter og håp helt tilfeldig. Vi er rike
og frie fordi vi ble født i et land som gir oss
disse fordelene. De fremmede er fattige og
uten håp fordi de var så uheldige å bli født i
feil land.  

For oss i den rikeste del av verden kan sli-
ke forandringer virker skremmende og
usannsynlige. Her finner vi noen interessan-
te likhetstegn med utvidelsen av stemmeret-
ten. Det er lett å glemme at folk flest fikk
politisk innflytelse (gjennom stemmerett) på
bekostning av etablerte politiske interesser.
Etter hvert ga elitene opp en del av sin poli-
tiske makt til arbeiderne, de eiendomsløse,
kvinner, ulike minoritetsgrupper, ungdom og
andre. Denne irrasjonelle atferden kan for-
klares både med  moralsk indignasjon; en
voldsom forandring i den økonomiske og
sosiale konteksten (som førte med seg nye
ideer om suverenitet, legitimitet og borger-
skap), og en sterk (skjønt ofte implisitt) trus-
sel om voldelig revolusjon. 
Denne konteksten er ikke ulik vår egen.

Hvor du blir født er fremdeles moralsk tilfel-
dig, men det er likevel den viktigste nøkke-
len til innflytelse og muligheter. Det er også
slik at en liten og rik elite på verdensbasis
(og vi må ikke være så naive å tro at nord-
menn ikke er blant dem) kontroller verdens
pengekasse og dens politiske disposisjon. I
tillegg er globaliseringens mange ansikter
med på å forandre vår oppfatning av suvere-
nitet, legitimitet og borgerskap. Til slutt er
det klart at en krympende verden gjør det
vanskeligere og vanskeligere å skille vår rik-
dom fra deres fattigdom. Trusselen om en
voldelig reaksjon fra verdensflertallet vil bare
øke med tiden.                                            TT

I de siste årene har det vært en voldsom forandring i nordmenns holdning til innvandrere. Mens vi
fortsatt sliter med en del problemer når det gjelder integrering, er det en økende aksept for at inn-
vandring er både nødvendig og ønskelig - enten det gjelder nye kulturelle impulser, billige byg-
ningsarbeidere, eller de ekspertene som er nødvendige for å sikre framtidige arbeidsplasser i
Norge.  

VI MIGRERER: Det er ingen overraskelse at migrasjonen øker når teknologien og kommuni-
kasjonsmulighetene blir bedre. Figuren over viser hvilke land som hadde netto tilflytting og
fraflytting i 2006.

i kan jevne ut forhandlings-
styrken mellom arbeid og
kapital.VV

Ill: Wikimedia



Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 4202 07 72500. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
attac-taklinger@list.stud
.ntnu.no.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Test deg selv!
Med Martine, Live og Kristin

Hvor mye av innholdet i denne
Taklinger-utgaven fikk du egentlig med
deg? Løsningsordet, 1 loddrett, er titte-
len på Taklingers nyeste spalte - som
med ujevne mellomrom vil dukke opp
med saftige nyheter om folk & fe. Ring
inn! Hemmelig anonym tipstelefon!

1. Hvem er den O'mektige redaktøren for
Taklinger?
2. Hvilken amerikansk skuespillerinne har
samme navn som en søramerikansk han-
delsavtale?
3. Hvem får penga når du gnafser i deg en
"Freia mandelstang"?
4. Fullfør sitatet: "What the world needs
now, is … " ?
5. Hva er tittelen på Jonathon Moses' siste
bok?
6. Hvilket legemiddelfirma tapte nylig et
søksmål mot den indiske staten?
7. Hvilken handelsavtale rimer på navnet
på et norsk treningssenter?
8. Hvem er leder i NTNU/HiST Attac?
9. Hvilken person i Trondheim kommune
bør du tvert ringe og fortelle at hun må ta
klart avstand fra investeringer i skattepara-
diser, og at kommunen derfor ikke bør ha
noen avtaler med selskaper som er regis-
trert i et av disse? 
(Tips: tlf.nr er 72 54 61 11)

Send inn løsningsforslag sammen med slippen under, og vær med i 
trekninga. Løsning kommer i neste nummer!
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Ellers i dette nummer:

Ny Attac-leder:

Emilie Ekeberg tar over
etter Marte Nilsen  (s 2)

Årsmøte i NTNU/HiST
Attac
Med nytt AU (s 2)

Fokus på høyere
utdanning
Les om arbeidet til
utdanningsgruppa til
NTNU/HiST Attac (s 3)

Kva er gale med 
valutamarknadene?
Endeleg i Taklingar -
ein valutaartikkel på
nynorsk. Einar Faanes
rapporterer. (s 7)

Kaklinger
Vår faste spalte gir deg
nye praktiske oppgaver
å løse. Finn fram blyant
og finn ut hva som
egentlig skjedde på
årsmøtet. (s 8)

Bli medlem! (s 8)

SPESIAL: Reformer 
i høyere utdanning

Foto: Andreas K. Evensen

De siste årene har det skjedd mange reformer innen høy-
ere utdanning. I dette nummeret har vi fokus på disse og
prøver i flere artikler å gi noen perspektiver både på hva
som ligger bak, og hva konsekvensene kan bli. 

- Knut Kjeldstadli skriver om EUs utdanningspolitikk, og de føringene
den legger på Norge (side 4-5). 
- Johanne Sundby skriver om Kunnskap, styring og demokrati (side 3).
- Ronny Kjelsberg skriver om Målstyring og New Public Management i
høyere utdanning (side 6), og om Stjernø-utvalgets innstilling (side 7).

God lesning.
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Trykket med støtte fra:

Danning og utdanning
Det har skjedd enorme endringer innen
høyere utdanning de siste par tiårene.
Styringsformer med lange tradisjoner er
mer eller mindre fjernet. Nye finansie-
ringsmodeller skaper kunstige markeder
innad i sektoren for å øke produksjonen
av artikler og studiepoeng.

Som et universitets- og høgskolelag, har
det vært naturlig for NTNU/HiST Attac å
jobbe med disse spørsmålene. Vi var
aktivt med i kampen mot
Ryssdalsutvalgets undergraving av stu-
dent- og ansattdemokratiet, og mot
angrepene mot gratis høyere utdanning i
odelstingsproposisjon 79/04.

Nå har NTNU/HiST Attac satt ned en
gruppe som jobber utelukkende med
disse spørsmålene, og som planlegger
en artikkelsamling om temaet. Tekstene
du får servert i dette nummeret av
Taklinger fra Johanne Sundby, Knut
Kjeldstadli og undertegnede, er alle tre
utdrag av lengre artikler som kommer i
denne samlingen.

Det siste som har skjedd på den utdan-
ningspolitiske fronten er at Stjernø-utval-
get har lagt fram sin rapport. Vi mener
utvalget har en korrekt problembeskri-
velse, men leverer feil medisin når
interndemokratiet må vike mer enn mar-
kedet for den sterkere statlige styringen.

Det er nok å jobbe med framover for den
som mener at universitetet har en bre-
dere misjon enn å masseprodusere kva-
lifisert arbeidskraft og tidsskriftartikler. Vi
i Attac er på saken. Vi du være med så
meld deg inn (se siste side)!

Ronny Kjelsberg
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Et nytt år et gått og et nytt Attac-
landsmøte (det 7.) er avholdt.

Av Ronny Kjelsberg (red.)

I år ble det også lederskifte når Marte
Nilsen overlot klubba til Emilie
Ekeberg (tidligere kanskje best kjent
som redaktør av det nest beste bladet
Attac utgir i Norge - Utveier).
Andre saker som ble heftig debattert

på landsmøtet var oljeformueforvalt-
ning og patentlovgivning. Spørsmålet
om vi kan være på vei inn i ei ny glo-
bal økonomisk krise satte også finans-
markedene på dagsorden. 

Taklinger-intervjuet i dette numme-
ret er et videointervju med den nye
Attac-ledelsen. Se det på Taklingers
nett-TV på org.ntnu.no/attac

Landsmøte i Attac Norge

Årsmøte i NTNU/HiST Attac

KAMPKLARE: Emilie Ekeberg, Heidi Lundeberg og Helene Bank utgjør tilsam-
men et flott nytt Attac-arbeidsutvalg.

Foto: Einar E. Faanes

NTNU/HiST Attac hadde sitt 7.
ordinære årsmøte etter stiftelsen
i 2002 torsdag den 21 februar
2008.

Av Ronny Kjelsberg  (red.)

Årsmøtet var godt besøkt, og startet
med et timelangt foredrag om forhol-
det mellom økonomisk vekst og miljø-
problemer av tidligere styremedlem og
professor i samfunnsøkonomi Anders
Skonhoft. Skonhoft påpekte at mens
lokale miljøproblemer ofte var fattig-
domsdrevne, var de globale miljøpro-
blemene rikdomsdrevet, og han dro
perspektivene fra Brundtlandkom-

misjonen, til “Limits to Growth” og fram
til dagens miljøproblemer.

Etter foredraget gikk forsamlingen løs
på papirarbeidet, og det var lengre dis-
kusjoner rundt blant annet flere av
uttalelsesforslagene. Til slutt ble det
likevel vedtatt uttalelser om patenter
på medisin, skatteparadis og skatt og
privatisering.

Nytt styre ble valgt, med stor kontinu-
itet fra det forrige, og NTNU/HiST
Attac ledes nå av et AU med Einar
Faanes, Live Fevåg og Eivind
Hageberg. TT

FOREDRAG OG HARDE KAMPER: All play and no work blir det ikke noe val-
utaskatt av. Derfor ble det harde politiske kamper og en sen kveld på årsmøtet
etter en inspirerende innledning av Anders Skonhoft.

Foto: Olav Holmen Nymoen
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Egner Universitetet seg for
demokrati?
Av Johanne Sundby
Professor i medisin ved UiO

Kunnskap er viktig. Kunnskap skal
være så riktig som mulig, korrekt, viten-
skapelig frembrakt, entydig og objektiv,
selv når det dreier seg om fortolkende
kunnskap. Ny kunnskap kan velte gam-
le sannheter, og kunnskapstilegnelse er
på mange måter en sakte, seig, nitid
prosess.  På Universitetet dreier det
meste av det vi holder på med egentlig
om kunnskap. Enten forsøker vi å over-
føre allerede fordøyd kunnskap til stu-
denter, og da kalles det undervisning,
eller vi lærer bort metoder for kritisk
kunnskapsgenerering; som kalles vei-
ledning, eller sist, vi genererer ny kunn-
skap, noe vi kaller forskning. Hver
enkelt disiplin har sine regler for hva
som er gyldig metoder for å sammenstil-
le slik kunnskap på, og i nyere tid har
det også vært et økende fokus på å set-
te selve fenomenene man studerer i
sentrum, og så nærme seg dem med et
knippe av ulike metoder for å finne fram
til den "egentlige" kunnskapen om
komplekse fenomener, enten dette er
relatert til fornybar energi, HIV/AIDS
forebygging eller ulike former for styring
av statlige foretak. 

Etter en rekke universitetsorienterte
reformer, er det blitt en økt fokus på
mengden av produsert vare på

Universitetet. Kunnskapen måles ikke i
forhold til hvor viktig den er, hvor bane-
brytende eller kritisk den er, eller hvor
grundig den er, men i forhold til hvor fort
og mye av den som er produsert i løpet
av en gitt tidsepoke. Det er som om det
settes et negativt fortegn på en rekke av
de spesielle tingene som kjennetegner
god kunnskap, nemlig prøving og etter-
prøving, grundig tenking og refleksjon,
det å lese seg opp, skrive om og tenke
på nytt, og det å dele ikke-ferdig analy-
sert kunnskap med andre for å etterprø-
ve gyldigheten. Dette er alle elementer i
en prosess som nødvendigvis tar - og
skal ta - tid. 

Utålmodige mennesker vil ofte se
resultater raskt, og vil også etterspørre
og innføre systemer som tillater noen
mennesker å fatte slike raske avgjø-
relser. Top-down systemer med en
sterk mann (eller av og til dame) på top-
pen som gis mye myndighet til å fatte
beslutninger, kan gi en slags effektivitet
som kan synes produktiv. Mye av slaget
om styringsformer på Universiteter
handler om slike prosesser. Samfunnet
vil ofte ha enklere svar, også på kompli-
serte spørsmål som forskere stiller, og
klager på at det blir for komplisert og
uoversiktlig når en skal vente lenge på
å få den informasjonen man trenger for
å gjøre valg. Men poenget er at det ikke
er den typen kunnskap vi på
Universitetet ønsker å produsere.
Forskere ønsker at deres form for grun-
dighet skal gis stor og ukrekelig plass i

de systemene vi jobber i. De ønsker
også å stå temmelig fritt i å utvelge og
utforme de områdene det bør jobbes
med. For mange forskere er kunnska-
pen begrenset til smale felt, av og til
med marginal anvendt verdi ut over
særområdet, men likevel en brikke i det
store kunnskapspuslespillet. Ikke all
kunnskap er næringsrettet, banebry-
tende, kan gi entrepenørskap eller inn-
ovasjon, men kan likevel være nyttig for
å forstå sammenhenger og enkeltdeler i
den verden som omgir oss. TT

Kunnskap og styring

Med fokus på høyere utdanning
NTNU/HiST Attac har
startet en egen gruppe
som jobber med spørsmål
omkring universitets- og
høgskolepolitikk.

Av Ronny Kjelsberg (red.)

Gruppa ble først startet høs-
ten 2006, men hadde en pause
under og etter lokalvalgkampen
i 2007. Nå er gruppa på beina
igjen, og møtes jevnlig over en
kopp kaffe og en bunke papirer.

Målet med utdanningsgruppa
er tosidig. Både å diskutere
spørsmål omkring høyere
utdanning, og å utvikle politikk
på området, men også å spre
denne kunnskapen videre.

Dette nummeret av Taklinger
er i stor grad et resultat av
deler av gruppas arbeid.

Gruppa driver nå og jobber
med en artikkelsamling om
reformer i høyere utdanning.
Flere av tekstene i dette
nummere er små smakebiter
på ting som kommer der.

Tidligere har vi diskutert
målstyring og demokrati, men
på de siste møtene har natur-
ligvis også Stjernø-utvalgets
innstilling vært et viktig tema.

Dersom du er interessert i å
være med og jobbe med dis-
se spørsmålene, er det selv-
sagt bare å ta kontakt. TT

U-DANNING?: Debatten går høyt om både kvalitetsrefor-
men, Stjernø-utvalget og andre spørsmål i utdanningsgrup-
pa til NTNU/HiST Attac

DEMOKRATI?: Universitetet (her ved
Realfagbygget) er en institusjon med
lange tradisjoner for interndemokrati.
Johanne Sundby stiller spørsmålstegn
ved hvorvidt dette bør undergraves for å
nå kortsiktige produksjonsmål. 

Foto: Andreas K. Evensen

Foto: Andreas K. Evensen
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Av Knut Kjeldstadli
Professor i historie, UiO

Iblant sies det – seinest i et EU-stra-
teginotat fra Kunnskapsdepartementet i
2006, at EU ikke har noen utdannings-
politikk, at den er et nasjonalt ansvar.
Det vises til at i Tyskland er det til og
med et ansvar på Länder-nivå, for del-
statene. Flere forskere har vist at dette
synet er galt, for eksempel professor
Gustav E. Karlsen ved Høyskolen i
Trøndelag. Hans konklusjon er at det
må ”være grunn til å spørre hvor lenge
norske politiske myndigheter uansett
politisk ståsted skal drive formalistisk
tåkeprat”. Han viser at yrkesutdanning
var med allerede i Roma-traktaten, at
utdanning var med i Maastricht-avtalen i
1993, at både Ministerrådet, Det euro-
peiske råd (der statssjefene samles),
Kommisjonen og Europa-parlamentet
har hatt dette på dagsordenen. Det fin-
nes flere faste organer som arbeider
med feltet, som et eget generaldirekto-
rat under kommisjonen, en egen kom-
missær for utdanning og
kultur og et permanent
utvalg under parlamentet.
Det er en rekke utveks-
lingsprogrammer, for
yrkesfag og næringslivs-
orientering (som Leonardo), for utveks-
ling og mobilitet av studenter (som
Erasmus), for data og informasjon. Sjøl
om den direkte styringen via finansie-
ring og lovverk er begrenset, er det sty-
ring via felles ideologi, oppfatninger av
hva som gir prestisje, via rapportering-
er, sammenlikninger og rankinger, og
en viss spillogikk – skal du først være
med i samarbeid, så kan du ikke reser-
vere deg. Da defineres du ut.[2]

Det samme gjelder den såkalte
Bologna-prosessen (fra 1999), der
Norge deltar. Den foregår i formen uav-
hengig av EU, men EU-kommisjonen er
deltaker og har fått økt innflytelse.[3] I
alt 45 stater har nå undertegnet erklæ-
ringene.[4] I tillegg er organisasjoner
som representerer universitetene og
andre institusjoner for høyere utdan-
ning, de ansatte og studentene, og like-
ledes noen forskningssentra  med på
møtene. Prosessen sikter til ikke bare
en koordinering, men videre til en stan-
dardisering i de høyere utdanningssy-
stemenes former og innhold. Blant tiltak
for å enhetliggjøre formen var fra
Bologna-møtet i 1999: 1) Felles, grads-
struktur - tre år bachelor, to år master,
og fra 2003 også felles struktur for en
tre- eller fireårig PhD. 2) Et system for å
kunne overføre en enhet utdanning fra
ett land til et annet, det såkalte
European Credit Transfer System. Et
fast, felles tillegg til vitnesbyrdet forkla-
rer innholdet i den seksdelte karakter-
skalaen, bygd på bokstav-karakterer. 3)

Tiltak for økt mobilitet av studenter og
lærere. 4) Det skal sikres utbyttbarhet
mellom utdanninger, både slik at en kan
ta deler av utdanning i andre land og
slik at en får godkjent egen utdanning
ute. Én enhet utdanning i ingeniørfag i
Østerrike skal være ekvivalent med en
enhet ingeniørutdanning i Spania. Da
må det finnes et felles system for ”kvali-
tetssikring”. 5) Den ”europeiske dimen-
sjon” – politisk og ideologisk – skal
gjennomføres i all undervisning,

På møtet i Praha i 2001 kom andre mål
til: 6) Livslang læring, 7) Sterkere delta-
king fra høyere utdanningsinstitusjoner
og studenter. 8) Å fremme Europas
attraktivitet som utdanningsområde
overfor andre deler av verden. Fra
Berlin 2003 stammer: 9) Å kople utvik-
lingen av et felles utdanningsområde til

et felles europeisk forskningsområde.

Bologna-prosessen har blitt fortol-
ket noe ulikt. Noen forskere har lagt
vekt på den politiske og kulturelle
sida, at det først og fremst har hatt til

hensikt å skape den nye europeiske
statsborgeren. Dokumentene fra
Bologna-prosessen inneholder flere
erklæringer om slike mål.
Universitetene som deltar i denne pro-
sessen har understreket, blant annet i
den såkalte Graz-deklarasjonen fra
2003, at de skal være offentlige, at de
har et sosialt ansvar blant når det gjel-
der å sikre adgang til universitetene, og
at undervisning og forskning skal være
koplet.[5]

Norsk høyere utdanning og EU 
– Bevisste strateger, Bologna- og Lisboa-prosesser

Det rår i svært mange land en felles tankemodell, virkelighetsforståelse eller ideologi, som også
norske utdanningsplanleggere er viklet inn i.[1] Der betones det tvingende nødvendige i å legge
opp utdanningssektorene med sikte på at akkurat ditt land overlever i konkurransen i ”kunn-
skapsøkonomien” – som om kunnskap ikke skulle ha funnes før og som om det ikke finnes
annen kunnskap enn den teoretiske

[1] Se Johan P. Olsen i Utdannings- og forskningsdepartementet 2004, s. 8
[2]Karlsen 2006, s. 219.  Gornitzka og Olsen 2006, s. 6 sier også at "i dag er det få (om noen) aspekt ved høyere utdanning som ikke er gjenstand for euro-

peiske samarbeids- og koordineringsprosesser."
[3]Racké 2005, s. 11. Petter Maassen i Morgenbladet 11/5 2007
[4]Prosessen har vært drevet fram ved møter og erklæringer av noe ulik status, på Sorbonne (med Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia) i 1998, i
Bologna 1999 (med 29 land, inkludert Norge som deltakere), Praha 2001, Berlin 2003, Graz 2003, Bergen 2005 og i London 2007. I tillegg kommer en kon-
vensjon fra Lisboa i i 1997 om gjensidig anerkjenning av kvalifikasjoner for å fremme akademisk mobilitet, som må skilles fra det som kalles Lisboa-proses-
sen, vedtatt innen EU i 2000 for å gjøre EU til den mest konkurransedyktige økonomien i verden innen 2010.
[5]Tor Halvorsen, i Utdannings- og forskningsdepartementet 2006, s. 38f

SKEPTISK: Artikkelforfatteren mener
at EUs politikk og prosesser på områ-
det er et viktig moment for å forklare
norsk utdanningspolitikk de siste
årene.

kal du først være med i samarbeid,
så kan du ikke reservere degss
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Ut fra slike målsettinger finner Åse
Gornitzka og Johan P. Olsen at
Bologna-prosessen kan et stykke på vei
tolkes som "sektorforsvar - som under-
visningsministrenes forsøk på å få mer
kontroll over egen sektor og skape et
eget politikkområde for høyere utdan-
ning basert på andre premisser enn
samarbeidet om et europeisk arbeids-
marked."[6] På den andre sida er det
klart at Bologna-prosessen har fått en
tvilling – i den såkalte Lisboa-prosessen
fra 2000. Målet er her ifølge EU bidra at
Europa skal bli et høyteknologisk vek-
stområde, det mest konkurransedyktige
i verden, faktisk innen 2010. Europa
skal være et felles arbeidsmarked ikke
minst for høyt kvalifisert arbeidskraft.
Ved at utdanningen gjøres utbyttbar
skal en skape større mobilitet i dette
markedet. Ett eksempel: Kommunikeet
fra Bergen-møtet i  2005 anbefalte flere
doktorgradsstudenter, og flere doktor-
programmer for å fremme ”interdiscipli-
nary training and the development of
transferable skilles, thus meeting the
need of the wider employment mar-
ket”.[7] Dessuten skal teknologisk forsk-
ning og innovasjoner gjøre europeiske
konserner konkurransedyktige. Mens
teksten i Bologna-prosessens doku-
menter har få referanser til globalise-
ring, GATS, ”grenseløs utdanning”, pri-
vatisering av utdanning og forskning er
subteksten klar.[8]

I starten av prosessen synes deltaker-
ne i starten å ha betont politikk og kultur
sterkest. De økonomiske målsettingene
har imidlertid blitt klarere med tida, og
skaper en dobbelthet. I erklæringen fra
Berlin 2003 heter det først at ministrene
bekrefter de sosiale målsettingene, som
å styrke sosialt samhold og redusere
sosiale og kjønnsmessige forskjeller.
Høyere utdanning er et offentlig gode
og ansvar, og i internasjonal utveksling
skal akademiske verdier være langt
framme. Men så heter det at ministrene
tar i tilbørlig betraktning målet om å gjø-
re Europa til  ”the most competetive and
dynamic knowledge-based economy in
the world, capable of sustaining econo-
mic growth with more and better jobs
and greater social cohesion”.[9] Her er
de på linje med EU-kommisjonen som
krever raskere og radikale omstillinger
fra universitetene for å tilpasse seg den-
ne situasjonen. Det må og vil bli slutt på
at de er ”a comparatively isolated uni-

verse”. Trykket et meget stort for å finne
nye ikke-statlige finansieringskilder, for
å styrke universitetsledelsens makt til å
fordele ressurser til miljøer de mener er
framifrå, for å gjøre universitene globalt
attraktive og konkurransedyktige og for
å samarbeide med industrien.[10]

Den norske parallellen er Mjøs-utval-
get. Det kom ikke som følge av
Bologna-prosessen; utvalget hadde
allerede begynt arbeidet før 1999. Men
delvis fordi daværende utdanningsmi-
nister Jon Lilletun på egen hånd signer-
te erklæringen, og delvis fordi ideene
fra Bologna falt sammen med utvalgets
forståelse, så høvde det greitt å innar-
beide dem i utredningen. Henvisninger
til Bologna-prosessen er i flere land blitt
brukt som argument for endringer som
myndigheter har ønsket, men har hatt
vansker med å drive gjennom.[11] TT
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Gornitzka, Åse og Liv Langfeldt (2005): The role
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of participartion and views, NIFU STEP
Arbeidsnotat 1/2005

Gornitzka, Åse og Johan P. Olsen (2006):
Europeiske endringsprosesser og høyere utdan-
ningsinstitusjoner, I Tidsskrift for samfunnsforsk-
ning, nr. 2/2006
Halvorsen, Tor (2005): The social dimension.
Europe and the World – the need for a sustai-
nable North-South Policy, Innlegg ved Third
Conference on Knowledge and Politics.
Universitetet i Bergen 18. – 20. 5 2005
Karlsen, Gustav E. (2006) Utdanning, styring og
marked. Norsk utdanningspolitikk i et internasjo-
nalt perspektiv, Oslo
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Skretteberg, Jan Erik (2007): EU trugar norsk
utdanningspolitikk – krev veto mot tenestedirekti-
vet, i Ny giv 1/2007
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Norge i et globalt utdanningsmarked. Fagseminar
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[6]Gornitzka og Olsen 2006, s. 11
[7]The European Higher Education Area - Achieving the Goals. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education,
Bergen, 19-20 May 2005, s. 4
[8]Kwiek 2003, s. 8
[9]Realising the European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education in Berlin on 19
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[10]Sitert etter Kwiek 2003, s. 17
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UNDER EU-PRESS: Høyere utdanning (her representert ved gata på NTNU
Dragvoll) er under sterk påvirkning fra Lisboa- og Bolognaprosessene, og Mjøs-
utvalget må også sees i lys av dette mener artikkelforfatteren.

Foto: Einar E. Faanes
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Målstyring i høyere utdanning
Den økte bruken av målstyring vi
har sett innen norsk høyere
utdanning kan ikke forstås som
fenomen dersom den ikke ses i
sammenheng med utbredelsen av
den såkalte "New Public
Management" (NPM) - en ny måte
å styre offentlig sektor på som
startet i Storbritannia, New
Zealand og Australia på slutten av
70-tallet og siden har spredt seg
over den vestlige verden.

Av Ronny Kjelsberg
Høgskolelektor og Taklinger-redaktør

Hva er så NPM? Makt- og demokratiut-
redningen tar opp dette fenomenet i sin
rapport "Globalisering, regionalisering
og distriktspolitikk". De beskriver NPM
som et skifte i tenkningen omkring
offentlig forvalting. Mens styringen av
offenlig sektor tidligere var akseptert
som et politisk spørsmål, hvor politiske
prioriteringer krevde bestemte reformer,
og hvor reformene igjen hadde politiske
konsekvenser, er den gjennom NPM
blitt avpolitisert. Mens motstanderene
av NPM har beskrevet utviklingen som
en høyredreining, har tilhengereneav
utviklingenforsøkt å beskrive den som
en "upolitisk "forbedring" av offentlige
virksomheters ytelse".

I denne rapporten siterer forfatterne
også Christopher Hood som i sin bok fra
1991 gir en instruktiv beskrivelse av
NPM som bestående av sju elementer:

NPMs bestanddeler:

Dersom vi tar for oss den senere tids
utvikling innen høyere utdanning, kjen-
ner vi igjen flere trekk fra tabellen over.
Målstyringen ivaretar det andre og tre-
dje punktet. Det første om profesjonell
styring kjenner vi igjen i nedbyggingen
av universitetsdemokratiet, med ansatte
ledere hvor det før var valgte. Det fjerde
punktet er også gjenkjennelig med den
økte dreiningen vi har hatt mot en økt
konkurranse om studenter mellom uni-
versiteter og høgskoler i forhold til den
tradisjonelle arbeidsdelingen - dette
fører i sin tur også til økt bruk av PR
som nevnt i punkt seks. I det hele tatt er
det få om noen av disse punktene som
utgjør kjerneelementene i NPM som
ikke er dukket opp ved norske univer-

siteter og høgskoler de senere
årene, og målstyringen utgjør et
helt sentralt element i disse.

Sentrale byråkrater ser det like-
vel ikke slik. Marianne Andreassen
er i dag administrerende direktør i
Senter for statlig økonomistyring
som ligger under
Finansdepartementet. Hun var
statssekretær i Jens Stoltenbergs
første regjering, og satt nå sist
også i Stjernø-utvalget. I et intervju
i Uniforum 3/2007 sier hun at hun
blir "både opprørt og sint når
nokon prøver å få mål- og resultat-
styring i Norge til å bli det same
som ny offentleg styring (NPM)". 

Når vi ser at målstyring er et slikt
sentralt element i den vanlige opp-
fatningen av NPM, kan dette høres
merkelig ut. Hvorfor skal merke-
lappen "New Public Management"

være så mye mer opprørende enn mer-
kelappen "målstyring"? Årsaken til dette
er selvsagt at NPM har fått et rulleblad.
Konsekvensene for offentlig sektor i for
eksempel Storbritannia har for å si det
mildt ikke vært entydig gode, og også
her i Norge er misnøyen stor med de
forsøkene vi har sett så langt. Flere
meningsmålinger før stortingsvalget i
2005 viste for eksempel en stor mis-
nøye med privatisering og konkurran-
seutsetting i befolkningen. Man skal
ikke undervurdere den betydningen sli-
ke spørsmål hadde for regjeringsskiftet.
De som har vært ansatte i bedrifter som
har gjennomgått slike omforminger
(Posten, Telenor etc.), har da også
naturlig nok et enda dårligere forhold til
slike reformer.

Dette gjør i sum at det er svært van-
skelig å argumentere for NPM i dagens
Norge. NPM er blitt et negativt ladet
begrep. Løsningen blir da å forsøke å
begrepsmessig løsrive delelementene i
NPM fra den helheten de er en del av.
Derav det desperate forsøket på å red-
de "målstyring" fra å bli det samme
skjellsordet NPM er blitt.

Dersom det er den slags begreps-
sjonglering tilhengerene av målstyring
må ty til for å forsøke å redde anseelsen
til begrepet, er det lite sannsynlig at de
vil lykkes. Det er likevel ingen grunn for
motstanderne av disse styringssyste-
mene til å hvile på laurbærene sine.
Tidligere erfaring viser at det tar lang tid
fra en styringsform er kjent død i fagmil-
jøer og i offentligheten, og til dette får
konsekvenser hos de som faktisk fore-
tar styringen. TT

BYRÅKRAT-DöDAREN: Senter for statlig økonomistyring får gjennomgå av artik-
kelforfatteren (her foran sin arbeidsplass på HiST (campus Kalvskinnet)).

Doktrine: Betydning:
"Hands-on" pro-
fesjonell styring

Delegering av styringsfullmakter
til synlige og sterke ledere av

virksomheter
Eksplisitte stan-

darder og mål på
ytelse

Definisjon av mål, indikatorer på
suksess, helst kvantifiserte

sådanne
Større vektleg-

ging av resultat-
mål

Kobling av ressursallokering og
belønninger knyttet til målopp-
nåelse, oppstykking av sentrali-

sert personalpolitikk
Endring mot dis-
aggregering av

enheter i offentlig
sektor

Oppsplitting av tidligere 'monolit-
tiske' enheter, konsernmodeller,
introduksjon av strukturelle ele-
menter som gir avstand mellom

enheter
Økt konkurranse
i offentlig sektor

Bruk av kontrakter og anbud

Bruk av styrings-
praksis fra privat

sektort

Større fleksibilitet vedrørende
ansettelser og insentivstruktu-

rer, bruk av PR

Vektlegging av
sterkere budsjett-

disiplin

Kostnadskutt, økt arbeidsdisi-
plin, motsette seg krav fra fag-

foreninger

Foto: Andreas K. Evensen
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I debatten etter at Stjernø-utvalget
la fram sin innstilling har dess-
verre mye av innholdet havnet i
skyggen av debatten om hvorvidt
norsk høyere utdanning bør orga-
niseres gjennom store regionale
universiteter eller ikke.
Av Ronny Kjelsberg
Taklinger-redaktør

Nå er en del av denne debatten mindre
interessant da den også baserer seg på
en karikatur av forslaget fra utvalget,
men det skal jeg la fare. Jeg vil heller
forsøke å si noe om et av de områdene
hvor debatten har vært litt stillere, nem-
lig styringsformen.

I den offentlige debatten har Stjernø
ofte påpekt de uheldige effektene av
den markedsstyringen som sektoren er

blitt underlagt. Utvalget peker på at
arbeidsdelingen mellom universiteter og
høgskoler er brutt ned, og erstattet av
en konkurranse som gir mange små
fagmiljøer og svekker både forsker- og
profesjonsutdanningene.

Dette er et viktig poeng og mye av
bakgrunnen for utvalgets forslag er å
finne her. Dessverre er løsningsforsla-
gene ikke like gode som problembeskri-
velsen. Det virker som om Stjernø er
blitt fanget i diktomien mellom Stat og
Marked, og ikke klarer å tenke utenom
denne boksen. Derfor viderefører og
forsterker utvalget svekkingen av intern-
demokratiet i sektoren.

Den tradisjonelle ordningen med
valgte ledere svekkes på flere måter.
Først ønsker Stjernø å lovfeste både
enhetlig ledelse og ekstern styreleder.

Videre svekkes ordningen med valgt
rektor ved at den ikke lenger blir beskre-
vet som hovedmodellen, men nå side-
stilles ordningen med ansatt rektor.
Ansatt rektor styrkes også ved at utval-
get ønsker å gi ansatt rektor plass i sty-
ret.

Begrunnelsen for forslagene finner vi
delvis i floskler om “handlekraft” og
“strategisk ledelse”, men også gjennom
at en sterk (autoritær?) rektor er nød-
vendig for å gjennomføre den sterkere
statlige styringen utvalget ser for seg.

På et seminar i regi av NTL 26/2 hvor
også flere fra Attac deltok, etterspurte
Stjernø alternativer for å minke den
uheldige markedsstyringen. Beskjeden
fra deltagerne der var rimelig klar:
Alternativet til både markedsdiktatur og
statsdiktatur er et styrket interndemo-
krati. Jeg synes det er merkelig dersom
Stjernø ikke har tenkt på det sjøl. TT

Fanget mellom marked og stat:
- en kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling

Røynda i verdsøkonomien har
endra seg ein god del etter det
vart opna for flytande valutakur-
sar og store delar av verda gjekk
over til et slikt system tidleg på
1970-talet. At den relative verdien
av valutaene opp mot kvarandre
stadig endrar seg gjer at valuta
blei eit yndig objekt for spekulan-
tar. 

Av Einar Faanes
AU-medlem, NTNU/HiST Attac

I følgje nyklassisk økonomisk teori
fungerer valutamarknader som alle
andre marknader; aktørane er rasjonel-
le, handlar etter profittmotivet og hand-
lar på bakgrunn av ein prismekanisme i
marknaden, ein prismekanisme aktø-
rane veit alt om sidan dei har full infor-
masjon. Skal ein følgja denne logikken
vil marknadene alltid innordna seg mot
eit likevektspunkt og distribuere ressur-
sane optimalt. Å handle stabiliserande
blir såleis det same som å handla etter
prismekanismen og profittmotivet.
Spekulasjon kan såleis ikkje vere desta-
biliserande da slik handlemåte implise-
rer at spekulanten vil tape pengar og
pressast ut av marknaden. 

Det kan knytast fleire svakheiter til
den nyklassiske modellen. Som alle
modellar består den av ein stor forenk-
ling av røynda. For det første finnast
ikkje marknader kor aktørar har all rele-
vant informasjon eller marknader kor

aktørar nyttar all informasjon dei allereie
har. Modellen postulerer at aktørane
handlar rasjonelt, profittmaksimerande
og i rein eigeninteresse, på bakgrunn av
prisane i marknaden, noko som er ville
draumar. Om så ikkje er tilfelle vil mark-
nadene ikkje innordne seg stabilitet.
Tvert i mot. 

Når valuta er ein vare som ikkje har
nytte i seg sjølve, korleis kan da ein val-
utahandlar selje ei mengde valuta til ein
annan til ein pris som dei begge er nøg-
de med når målet uavkorta er å selja
vidare til ei høgare pris? Det einaste
svaret er at dei to har usemje forvent-
ningar til korleis prisen vil vera i framti-
da, mogleg fordi ein av dei er dårlegare
informert eller rett og slett fordi det er
umogleg å spå. Såleis kan man konklu-
dere med at pris ikkje i seg sjølv er vik-
tig, men at forventningar til vidare prisut-
vikling spelar ein stor rolle.

Slik kan forventningar til prisutviklinga
på ein valuta vere sjølvoppfyllande fordi
spekulantane handlar på bakgrunn av
deira forventningar. Om det forventast
ei auke i verdi på ein valuta, noko den
kan gjere av ein rekke årsaker, vil det
sannsynlegvis vere lønsamt å kjøpe seg
inn i valutaen for å vere med på prissti-
ginga vidare. Når mange tenkjer slik
samstundes vil dette bidra til ei etter-
spurnadsauke og auke i verdi og pris,
noko som kan bidra til at ytterlegare for-
ventningar skapast. Likeeins med fall i
valutaverdi. For å ikkje dragast med i

suget når valutaverdien byrjar falle gjeld
det å selja mens prisen enno er høg.
Om mange spekulantar ber på den
same frykta samstundes vil ein få kapi-
talflukt og den effekten på pris som spe-
kulantane forventa. Slik er valuta i stor
grad prisgitt forventningane som finst
blant spekulantar. 

Forsking som er gjort på valutaspeku-
lasjon og korleis valutaspekulantar
handlar indikerer at dei forventar at ein
valuta byrjar falle i verdi etter mindre
enn tre månader etter ei auke på ein
prosent. Tal som finst peiker på at kapi-
tal som skifter valuta i dei aller fleste til-
felle returnerer til den opphavlege valu-
taen i løpet av to dagar og nesten ingen
brukar meir enn ei veke på ein rundtur.
Indikasjonane på at forventningane til
spekulantane er kortsiktige, eller ein
spekulant må skapa seg eit bilete av
valutamarknaden i forholdsvis lang tid,
men handlar med kortsiktige profittom-
syn i minnet. Kortsiktig valutaspekula-
sjon treng ikkje vere meir destabilise-
rande enn langsiktig valutaspekulasjon,
men er vanskelegare å respondere til
og er i stor grad gjort av andre omsyn. 

Det blir feil å seie at valutaspekulasjon
alltid er destabiliserande og øydeleg-
gjande, den kan òg ha den andre effek-
ten og store finansinstitusjonar avheng i
høg grad av å handle valuta for å stabi-
lisere eigen valuta. Oppfatninga av at
spekulasjon alltid gir det mest ønska
utfallet held i allefall ikkje mål. TT

Kva er gale med valutamarknadene?



Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no.

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 4202 07 72500. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
redaktøren.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Kaklinger rapporterer i denne utga-
ven fra årsmøtet til NTNU/HiST
Attac. Med vitenskapelig intuisjon
har våre utsendte funnet ut hva som
egentlig foregikk. Trekk streker
gjennom labyrinten og finn ut: 

Hvem tenkte hva 
på årsmøtet?

Nils
Jørgen

Selbekk

Kaklinger-
redaksjonen

Torunn 
Lien

Nilsen

Anders
Skonhoft
(innleder)

Einar
Faanes

Med Kristin og Live
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Ellers i dette nummer:

Mer finanskrise
Attac-leder Emilie
Ekeberg var en av innle-
derne på debattmøte i
Trondheim. (s 2)

Tjenestedirektivet
Taklingers redaktør slak-
ter Arbeiderpartiets opp-
førsel. (s 2)

Patenter
NTNU/HiST Attac går
hardt ut mot medisinpa-
tenter! (s 2)

Aktivist-høst
Med Attacs europeiske
sommeruniversitet i
Tyskland, Europas sosia-
le forum i Sverige og
Globaliseringskon-feran-
sen i Oslo, har det vært
gode muligheter for
møtevirksomhet og aksjo-
ner det siste halvåret.
Taklinger gir deg reporta-
sjene. (s 6-7)

Skatteparadiser
Dette nummerets dybde-
artikkel går grundig inn i
problematikken rundt
skatteparadiser. (s 4-5)

Kaklinger
Vår faste spalte gir deg
nye oppgaver å løse. 
(s 8)

Bli medlem! (s 8)

ØKONOMISK
KRISE

Børsene stuper over hele verden. Det har vært kjørt
stappfulle debattmøter over hele landet. Tusener går på
gata og protesterer mot kasinoøkonomien.

Taklinger har intervjuet førsteamanuensis i samfunns-
økonomi ved NTNU, Rune Skarstein om den økonomiske
krisa som hjemsøker verden.

Les en forkortet tekstversjon av intervjuet på side 3. På NTNU/HiST Attacs nett-
sider org.ntnu.no/attac får du en videoversjon av hele det halvtimeslange inter-
vjuet.

Foto: Bjørn Smestad Foto:Mac Urata

Foto: TaklingerFoto: Taklinger
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Hvis EU er viktigst...
Utviklingen i saken rundt EUs tjenestedi-
rektiv har vært svært beklagelig sett fra
et Attac-standpunkt.

Kreftene som har slåss mot EUs tjene-
stedirektiv har vært mange og brede, alt
fra Attac og andre sosiale bevegelser, til
det meste av norsk fagbevegelse har
etterhvert blitt enige om at bruk av reser-
vasjonsretten i EØS-avtalen er nødven-
dig mot tjenestedirektivet.

Tjenestedirektivet er usolidarisk, det flyt-
ter makt fra folkevalgte til byråkrater og
det gir mer sosial dumping. Mange til-
hengere av direktivet, deriblant store
deler av fagbevegelsen i Europa motset-
ter seg denne argumentasjonen ved å
peke på at det såkalte “opphavslands-
prinsippet” skal være forlatt i den revi-
derte utgaven etter forliket i
Europaparlamentet. I den sammenhen-
gen er det viktig å peke på tre ting:

- De konservative i parlamentet mener
prinsippet er bevart.
- Det blir dermed domstolene som til
slutt avgjør hva som er gjeldende lov.
Vaxholm, Viking, Ruffert og Luxemburg-
dommene har vist hvordan det bruker å
gå med arbeidslivet når det blir overlatt
til EU-dommerne.
- “Euro-LO” har ingen mulighet til veto,
og må forsøke å slåss om tolkningsmak-
ten over de vage formuleringene.

Når Stoltenberg nå bruker partipisken
med ene hånda og kjører over SV, Sp
og LO med den andre for å presse
gjennom tjenestedirektivet, er det tydelig
hva som er viktigst i Ap. Det er ikke vel-
ferd, og det er heller ikke arbeidernes
rettigheter.

Ronny Kjelsberg
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Av Live Fevåg
AU-medlem, NTNU/HiST Attac

Hvis en i din nære familie skulle få en
alvorlig sykdom, ville du selvsagt
ønske at personen skulle få bruke de
beste medisinene som var tilgjengelig.
Men for millioner av mennesker i fatti-
ge land er dette umulig. Livsviktige
medisiner blir solgt dyrt, og statlig pro-
duksjon av billigere varianter er heller
ikke mulig, siden medisinen er patent-
belagt.

Trips-avtalen er en internasjonal avtale
under Verdens Handelsorganisasjon,
som definerer strenge minimumsregler
for hvordan intellektuell eiendom skal
behandles. Avtalen gjelder legemiddel-
patenter, sammen med andre patenter,
åndsverk, trademark og så videre.
Beskyttelsesperioden for patenter er
her satt til 20 år.

NTNU/HiST Attac ser at patentord-
ningen gir et økonomisk insentiv for
nyskapning. Men vi mener at der de
økonomiske interessene kommer i
konflikt med liv og helse, må det siste
prioriteres. Ingen skal dø av sykdom-
mer fordi den aktuelle medisinen er for
strengt patentbelagt! 

Ingen kan reddes av en medisin som
ikke er funnet opp enda, og legemidde-
lindustrien bruker nettopp utgifter til
innovasjon og forskning som argument
for patentbeskyttelse. NTNU/HiST
attac mener også at vi må sørge for å
alltid strebe etter besk mulig kunnskap,
men registrerer også at mye av lege-
middelindustriens forskning er basert
på åpen, offentlig finansiert forskning,

utført av universiteter og offentlige
institusjoner. I tillegg er 2/3 av alle
patenter som gis, ikke på nye medisi-
ner, men på videreutvikling av allerede
eksisterende medisiner. Dette er med
på å senke kostnadene rundt legemid-
delforskningen.

I Soria Moria-erklæringen går regje-
ringen inn for reforhandling av den
internasjonale patentavtalen, TRIPS,
for å bedre tilgangen til rimelige medi-
siner. Likevel har EFTA, og dermed
Norge, inngått avtaler med u-land som
stiller enda strengere krav til patentbe-
skyttelse enn det TRIPS gjør.
NTNU/HiST attac krever at regjeringen
ikke inngår handelsavtaler som inne-
holder krav om patentbeskyttelser. 

Pasienter før patenter! TT

Teksten ble vedtatt som en uttalelse
på NTNU/HiST Attacs årmøte i 2008

Pasienter før patenter !

Attac Norge har en ressursside om patenter og medisin på
http://www.attac.no/meninger/medisin/

Av Ronny Kjelsberg

Ekstra stoler måtte bæres inn når
over 50 deltagere samlet seg på
debattmøtet om den økonomiske krisa
som Attac tok initiativ til å arrangere. 

Innledere var Peder Martin Lysestøl

(førstelektor i sosialøkonomi), Endre Jo
Reite (Kredittsjef i Sparebank1 SMN)
og Emilie Ekeberg (Leder av Attac
Norge).

Se video av innledningene på :
http://org.ntnu.no/attac/archives/163

Vellykket krisemøte

Foto: Taklinger

Ill.: Attac



Av Ronny Kjelsberg
Redaktør, Taklinger

RK: Det er mye uenighet omkring hva
som er årsaken til krisa. Hva mener du
er bakgrunnen for finanskrisa - er det
bare for lite reguleringer på finansmar-
kedene, og amerikanske banker som
har vært litt slepphendte eller er det mer
strukturelle problemer som er ute og
går?

Skarstein: Finanskriser har oppstått i
kapitalismens historie gang på gang, så
dette er ikke noe nytt eller uventet, det
måtte komme. Under en høykonjunktur
blir det produsert store mengder finan-
skapital som ikke går tilbake til produkti-
ve investeringer, men som investeres
finansielt, og på et eller annet punkt vil
dette si stopp. Dette blir typisk kombi-
nert med masse lånefinansiering. Sub-
prime-krisa i USA har nok vært viktig for
å utløse denne finanskrisa. Der ble det
gitt lån på basis av at boligprisene bare
ville fortsette å stige, så vi har hatt både
en låne-boom og en kreditt-boom, sam-
tidig som vi fikk kredittderivater, hedge-
fond og private aksjefond (private equity
funds). Kombinasjonen av disse fakto-
rene førte til finanskrisa. 

Samtidig er det også en annen krise
som kommer til å bli viktigere på sikt, og
det er de enorme ubalansene i verdens-
økonomien, med USAs store under-
skudd i forhold til utlandet, særlig Kina.
Store deler av verdens industriproduk-
sjon er flyttet fra Vesten, og spesielt
USA, til Kina. Dette har ikke vært årsa-
ken til finanskrisa, men finanskrisa kan
forsterke disse problemene. Dollaren vil
holde seg sterk under krisa, og USA vil
da fortsette å importere mye fra Kina.
Når krisa går over vil dollaren falle, og
da vil også Kina få store problemer. 

Men denne krisa har alt-
så å gjøre med akkumu-
lasjonssyklusene i kapi-
talismen. I hver eneste
ny akkumulasjonssyklus får vi denne
genereringa av finanskapital. Men i den-
ne syklusen har vi også fått enorme
endringer i produksjonsmønsteret i ver-
den, og det vil få betydning framover. 

RK: Hva tror du kommer til å skje nå
framover? Hvor ille kommer dette til å
bli? Er vi i Norge bedre sikret enn andre
land mot krisa? 

Skarstein: Nå er jo oljefon-
det redusert med et par
hundre milliarder kroner,
men det er jo fremdeles
igjen litt å bruke der. Krisa
kom til Norge gjennom at
bankene ikke fikk lån
gjennom interbank-syste-
met. Derfor fikk vi denne
byttehandelen gjennom at
staten ga obligasjoner til
bankene. Nå ser det ut til
at det hittil stort sett er DnB
NOR som har kjøpt dette,
og jeg tror det er en mang-
el på likebehandling av
bankene her. De kan ikke
stille ulike krav til ulike ban-
ker.

Finanskrisa har ført til en
etterspørselskrise som i
første omgang remmer
bygg- og anleggsbransjen,
og der burde det være
enkelt for regjeringa og gå
inn målrettet for eksempel
med midler til reparasjon
og rehabilitering av offentlige bygg, byg-
ge jernbane osv. Det er mange mulig-
heter.

RK: Synes du regjeringa har gjort de rik-
tige tinga i forhold til den økonomiske
krisa med sine krisepakker? Er de ute
med rett type motkonjunkturpolitikk, og
hva burde de evt. ha gjort annerledes? 

Skarstein: Jeg tror nok at det å øke
eksportkreditten er et riktig grep, og
regjeringa må nok også gå ut med lån til
eksportorientert industri. Vestlig bilin-
dustri sliter og Norge vil som en stor
underleverandør merke dette. 

I forhold til offentlige investeringer er det
to problemer med regjeringas tiltak. Det
ene er at det så langt er alt for lite. Det
andre er at regjeringa har gitt rentefrie
lån, og svært mange kommuner er aller-
ede svært forgjeldet. Det vi trenger er
en kraftig økning av overføringene fra
staten til kommunene for å få fart på de
offentlige investeringene. 

RK: Hva kan vi gjøre for å komme oss
ut av krisa igjen, denne gangen, og for
å hindre at dette skjer igjen?

Skarstein: Norge har jo bidratt direkte
til denne krisa gjennom oljefondet.
Oljefondet var ved utgangen av 2007 på
380 mrd dollar. Disse pengene har
bidratt til denne flommen av finanskapi-
tal på jakt etter profitt som skapte denne
krisa.

Kapitalkontroll vil være et bra tiltak for å
dempe slike kriser, og ville forandre
finanskapitalens karakter totalt, men det
ønsker jo ikke Norge som helst vil stå
fritt til å hele tiden flytte midlene i olje-

fondet hit og dit. 

En omsetningsavgift på Oslo Børs
på for eksempel 0,7% ville bidra til å
dempe en del av disse svingning-

ene som skaper kriser, og ville i tillegg
kunne gi rundt regnet 20 mrd i året til
offentlige budsjetter for å fylle opp
svømmebassengene i kommunene,
rehabilitere offentlige bygg osv. De har
hatt en slik avgift på London-børsen i
over ti år, og det er faktisk også den bil-
ligste formen for inndrivning av skatt.
Motviljen mot å gå til slike tiltak er mer-
kelig. TT

3

Foto: Taklinger

Norge har bidratt direkte til den-
ne krisa gjennom oljefondet. 

Taklinger-intervjuet: Økonomisk krise
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved NTNU, Rune Skarstein har vært høyt og lavt siden
finanskrisa startet for fullt, men Taklinger fikk tak i økonomen på Dragvoll mellom slagene for et
eksklusivt intervju hvor vi forsøker å belyse både historien, nåtiden og framtiden til krisa.

TRAVEL: Den enes død er den andres brød, og den
økonomiske krisa har i hvertfall ikke gjort Rune
Skarstein arbeidsledig.
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Hva er et skatteparadis?
Det finnes ingen entydig definisjon på hva et
skatteparadis er, og det finnes selvsagt gli-
dende overganger i skattenivå, hemmelig-
hold og andre ting. Det er også en viss
uenighet mellom forskjellige aktører omkring
hvilke land som er skatteparadis og hvilke
som ikke er det. La oss begynne med å se
litt på OECDs analyser. 

I sin definisjon av skatteparadiser vektlegger
OECD blant annet:

1. Ingen, eller neglisjerbare skatter
2. Beskyttelse/hemmelighold av personlig
finansiell situasjon
3. Manglende gjennomsiktighet
4. "Ring fencing" (lavere skatt for selskaper
eid av folk som ikke bor i skatteparadiset)

Det er likevel ikke slik at OECD sitter med
fasiten på hva som er et skatteparadis. Den
uavhengige organisasjonen Tax Justice
Network er kritisk til OECDs definisjoner på
flere områder. TJN er en uavhengig organi-
sasjon som jobber med forskning, analyser,
og informasjonsarbeid på områder som har
med skatt og reguleringer å gjøre.

TJN skriver blant annet følgende om OECDs
initiativ på skatteparadisfronten: "this initiati-
ve is flawed, partly because it tends to
reflect only the interests of rich OECD coun-
tries, and it fails to recognise the role that
some of the world's biggest financial centres
- notably the City of London and New York -
are tax havens"

At en organisasjon av rike stater som OECD
neglisjerer fattige lands problemer til fordel
for interessene til de rike medlemsstatene
burde ikke overraske noen andre enn de
mest naive av oss, men hva er dette med
London og NY?

La oss se litt på London. Journalisten James
Meek i The Guardian, forsøkte å svare på
hvorfor så mange søkkrike mennesker flytter
til London, og han skriver: 

"One explanation is that in the past few
years London has become, even more than
in the 1990s, the world's conduit of choice
for private wealth. Its generous tax treatment
of the mega-rich, particularly those born
abroad, makes it in some ways a virtual tax
haven."

Meeks siterer videre advokaten Caroline
Garnham som hjelper mange av Londons
skatteflyktninger med juridisk/økonomiske
spørsmål:

"I've always thought that England would
benefit a lot by becoming an 'offshore

haven'. It's already halfway there. Why not
make more of it? We're only a tiny little
island".

Avslutningen her røper vel skatteparadisets
natur - "We're only a tiny little island" - derfor
har det ikke noe så si at vi snylter på de ver-
diene som blir skapt andre steder. 

Ifølge Tax Justice Network har vi i dag:
- 72 skatteparadiser over hele verden
- Særlig mange i Europa og Karibien
- 34 av skatteparadisene her oppstått i løpet
av de siste 30 årene
- Problemet er altså i ferd med å forverres 

Hva er problemet?
Jeg vil i hovedsak trekke fram to momenter
som det mest problematiske med skattepa-
radiser:

- Skatteparadiser er blant annet med på å
legge til rette for kapitalflukt og å gjøre skat-
teunndragelse mulig, og undergraver der-
med hele skattesystemet.

- Skatteparadis er også med på å gjøre det
vanskeligere å oppdage forskjellige kriminel-
le aktiviteter (f.eks. korrupsjon, hvitvasking
av penger, finansiering av terrorisme, traffic-
king osv.)

Hvorfor trenger vi skatt
Skatt er helt nødvendig for å skaffe til veie
offentlige midler. Heldigvis brukes ikke
offentlige midler bare på pensjonsordninger
til toppolitikere, men også i svært stor grad
på helse, utdanning, samferdsel, osv. osv.
Tilgang på offentlige finanser er altså en for-
utsetning for å kunne ha noe i nærheten av
en velferdsstat.

I tillegg trengs skatt også for mange andre
formål - det er for eksempel en viktig måte å
redistribuere inntekter - altså foreta omforde-
ling på, og har slik en potensielt viktig øko-
nomisk utjevnende funksjon. Skatt brukes
for å både subsidiere og avgiftsbelegge
varer slik at den helhetlige samfunnskostna-
den gjenspeiles i prisen, mens andre varer
kan subsidieres av lignende årsaker.

Videre er offentlige midler et viktig verktøy
for å styrke og beskytte demokratiske kana-
ler for politisk representasjon, slik at ikke
lobbyister og sterke kapitalinteresser får
makt over det demokratiske systemet i kraft
av sin kapitalmakt.

Til sist er skatt et av de viktigste verktøy for
å regulere økonomien - noe som kanskje er
en av de viktigste oppgavene i en stat. En
sterkt svingende og uforutsigbar økonomi får
stygge utslag for vanlige folk gjennom
utrygghet for inntekt, arbeid, boliglån etc. 

Slik sett er skatt helt nødvendig, og institu-
sjoner som undergraver skattesystemet på
en global basis ved utstrakt vampyrvirksom-
het overfor andre staters verdiskapning er
en uting.

Hvor ille er det?
Men hvor stort problem kan egentlig disse
skatteparadisene være? I en artikkel fra
2005 oppsummerer Christensen, Coleman &
Kapoor en del viktig statistikk som viser
omfanget av skatteparadisenes aktivitet:

- Minst halvparten av verdenshandelen går
gjennom skatteparadis, selv om paradisene
sjøl står for bare 3 % av verdens BNP.

- 60 % av internasjonal handel skjer internt i
selskaper. Dette vil si at internprising er
utbredt, og dessverre skaper dette et stort
rom for juks og gjør at internmisprising også
er svært utbredt.

- Verdiene som holdes i skatteparadiser er
estimert til 11 billioner US$, og det er over
1/3 av verdens BNP. 

- Andelen internasjonale selskaper øker
også. I 1990 hadde vi 37 000 internasjonale
selskaper med 175 000 datterselskaper i
skatteparadis. I 2003 var antallet økt til 64
000 internasjonale selskaper med 870 000
datterselskaper i skatteparadis.

- Veksten i skatteparadisene er nå så sterk
at det dannes ca 150 000 nye skatteparadis-
selskaper årlig

- Pengestrømmen gjennom skatteparadis er
estimert til 7 billioner US$. Dette tilsvarer
hele den globale handelen med varer og tje-
nester. (Sammenhengen mellom dette og
det øverste strekpunktet har med å gjøre at
svært mange av transaksjonene i skattepa-
radiser er rent finansielle transaksjoner, og
altså ikke er handel med varer og tjenester.)

Skatteparadiser
Denne teksten har som mål å gi en kjapp innføring i problematikken omkring skatteparadis, - å si
litt om hva de er, hvordan de virker, og hvilken effekt de har på verdensøkonomien. 
Av Ronny Kjelsberg, Taklinger-redaktør
og Torunn Lien Nilsen, NTNU/HiST Attacs skatte- og ulandsekspert

JERSEY: Nordmenn flest ble kjent med skat-
teparadis gjennom TV-serien Bergerac på
80-tallet. Her representert ved DVD-utgaven.
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Skatt og u-land
Selv om vi har sagt en del generelt om hvor-
for skatt er viktig i et samfunn, har de fattige
landene i verden en del ekstra problemer
som gjør at de (som vanlig) blir rammet har-
dere av skatteflukt, skattekonkurranse og
skatteunndragelser.

Utviklingsland har i utgangspunktet mindre
grunnlag for å få inn skatt enn rike land,
blant annet på grunn av en svak offentlig
sektor som har problemer med skatteinn-
krevning. Fattige land har også en stor del
av økonomien som er uformell, og som der-
med ikke genererer skatteinntekter.

Tradisjonelt har mange utviklingsland fått en
stor del av inntektene sine fra toll. Dette har
blitt vanskeligere med krav fra Det interna-
sjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken
(WB) og Verdens handelsorganisasjon
(WTO) om å liberalisere handelen stadig
mer.

I tillegg til dette kommer altså skattekonkur-
ranse og skatteparadis som ødelegger for
skatteinngangen.

I tillegg til disse utfordringene med skatteinn-
gang, har fattige land også en del utfordring-
er som gjør tilgang på offentlige midler enda
viktigere enn i rike land.

Et åpenbart poeng er den store fattigdom-
men vi ofte finner hvor behovet for tilgang på
midler til ren nødhjelp er stort. Fattige land
mangler også infrastruktur i stor grad, og de
mangler et offentlig velferdstilbud.
Fattigdommen gjør også at behovet for å
bygge opp disse tingene er ekstra stort. 

Samtidig med dette har fattige land ofte høy
risiko ved investeringer og de mangler en
kapitalrik privat sektor. I sum gjør dette at til-
gangen på offentlig
midler er svært vik-
tig, og man bør stil-
le spørsmål på om
det er noen som
helst realisme i å nå
FNs tusenårsmål
dersom vi ikke kan gjøre noe med skatteinn-
gangen til disse landene.

U-land er også ekstra utsatt for skattekon-
kurranse. Skattekonkurranse er den meka-
nismen vi opplever når land presses til å
senke skattene for å tiltrekke seg investe-
ringer eller hindre kapitalflukt. Det kan dreie
seg om å senke det generelle skattenivået,
eller om å innføre regler om f. eks. lavere
skatter for utenlandske selskaper, (det
såkalte ring-fencing), og til slutt kan det også
dreie seg om frihandelssoner - områder i
land som er isolert fra den normale økono-
mien og som opplever tilnærmet skattefrihet
for å tiltrekke seg investeringer. 

Når flere land begynner med slike ting ska-
pes det et press også overfor andre om å
gjennomføre slike tiltak for å tiltrekke seg
kapital, og vi får en konkurranse om å ha
lavest mulig skatt.

Dette er selvsagt en svært uheldig
utvikling, siden det fører til både min-
dre skatteinntekter, men også til at
skattebyrden vris til de delene av
samfunnet som ikke har mulighet til å
flytte til skatteparadiser: skatt på
arbeid og på konsum. Igjen er dette
noe som går verst ut over fattige land,
og også verst utover de fattige i fatti-
ge land, siden de har forholdsvis lite
inntekter fra avkasting på investert
kapital (beskattes lite), og relativt mer
på arbeid (må dermed beskattes har-
dere)

Hva blir gjort, og hva må gjøres?
Så er spørsmålet - hva blir gjort, og
hva må gjøres med skatteparadisene.
OECD har - på tross av sine mangler
- gjort noen positive ting i forhold til
skatteparadiser, men OECD har (i og
for seg heldigvis om man ser på
andre politikkområder) ingen utø-
vende myndighet. Enkelte land må selv vel-
ge å implementere de retningslinjene OECD
måtte fremme.

Videre har OECD nå bare 3 skatteparadis
på sin liste som "non cooperative", selv om
det eneste de andre skatteparadisene har
gjort er å akseptere å gå i "dialog" med
OECD. OECDs "cooperative" skatteparadi-
ser har altså ikke gjort noe i retning av å
endre på sin praksis - deres skadelige effekt
på verdensøkonomien fortsetter med ufor-
minsket styrke.

Et annet problem med OECD er at de anbe-
faler bilaterale skatteavtaler - avtaler mellom
enkeltland. Dette er noe som nok kan både
krever en viss økonomisk styrke å presse
igjennom, men som også krever en stor
administrativ ressurs i statsapparatet. I det
hele tatt er dette en strategi som kan virke

for enkelte
rike i-land,
men som vil
være ubru-
kelig for fat-
tige land.

Som et alternativ til dette foreslår organisa-
sjoner som Attac og tidligere nevnte TJN å
innføre en ny type regnskapsrapprapporte-
ring - land for land-rapportering (country by
country reporting). Dette innebærer bl.a. at
alle selskaper må rapportere sine interne
regnskapstall og sin fullstendige selskaps-
struktur (i dag må de for eksempel dette
bare ned til første datterselskapsnivå). Dette
vil ikke innebære noen ekstrabelasting for
selskapene siden dette er opplysninger sel-
skapene uansett må ha til sine interne regn-
skaper, og dersom alle selskaper må rap-
portere dette vil det også skape like
spilleregler mellom selskapene.

En annen interessant utvikling har skjedd i
EU-parlamentet. Parlamentet avviste nylig et
forslag til nytt regnskapssystem utviklet av
de store revisorselskapene, og vil ha inn
country by country reporting i såkalte
"extractive industries" - dvs. gruvevirksom-
het, olje, gass etc. - virksomhet som tar ut

naturressurser.

Norge vedtok i fjor en lov om internprising,
men siden den først gjelder fra regnskapså-
ret 2008 er det for tidlig å si hvilken reell
effekt den vil ha. Norge har forøvrig også
ledet en internasjonal "task force" på skatte-
paradiser, men heller ikke der skjer det
svært mye konkret.

Det finnes noen enkle ting som Norge fak-
tisk kunne gjøre unilateralt, for å ta tak i pro-
blematikken rundt skatteparadis og gå foran.

Man kunne rett og slett innføre krav om
CBC-rapportering. Man kunne stile krav til
alle statlig eide selskaper om at de ikke skal
drive business i skatteparadis. Man kan stille
krav til offentlige kontrakter, om at de ikke
skal gis til selskaper som opererer i skatte-
paradis.

Oljefondet er et stort tema - og om man går
gjennom investeringsporteføljen finner man
mye rart. Oljefondet er nok det enkeltområ-
det hvor Norge påvirker internasjonal økono-
mi i størst mulig grad. I dag har vi noen
svært begrensede etiske retningslinjer som
kommer inn først i etterkant av investering-
ene. Om disse kunne blitt styrket, og kom-
met inn i forkant av investeringene hadde
dette selvsagt vært et lite skritt i rett retning,
men man kan selvsagt også se på om den-
ne fonderingen hvor man pøser penger inn i
de ustabile finansmarkedene er den rette
måten å bruke oljepengene på i det hele tatt.
- Men det er en annen debatt.

Et siste moment i forhold til arbeidet som
faktisk blir gjort iht. skatteparadiser er å
samordne alle departementene i arbeidet.
Som det har vært i dag har det i stor grad
vært rene UD-prosjekter, men i slikt arbeid
må også finans-, kommunal- og handels-
dept. dras inn i arbeidet, ellers risikerer man
at det ene departementet undergraver det
andres arbeid. TT

Mer lesning på Attac Norges ressursside
om skatterettferd: www.attac.no ->mening-
er -> skatterettferd -> ressursside om skatte-
rettferd

HVOR LENGE VAR JOHN FREDRIKSEN I
PARADIS?: Over ser du Tax Justice Networks kart
over skatteparadis i Europa. Les hele rapporten på
Attacs ressursside.                                  (Ill.: TJN)

erdiene i skatteparadiser
er over 1/3 av verdens
BNP

VV
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Av Eivind Hageberg
Taklingers Tyskland-korrespondent

Det var ikke småtterier trønderrepre-
sentantene møtte på kontinentet.
Tyskerne hadde stelt i stand en seks
dagers samling med over 200 ulike
arrangementer, og til tross for et ørlite
finansielt underskudd, karakteriserte
arrangørene i etterkant ESU som en
kjempesuksess. Sven Giegold, en av de
tyske initiativtakerne, uttalte at ESU
hadde markert starten på økt samarbeid
mellom de nasjonale Attac-lagene, og
når mer enn 800 deltakere fra 28 land
var innom i løpet av moroa, tror vi han
på det.

I Saarbrücken ble også Attacbeveg-
elsens tiårsjubileum behørig markert
med paneldebatt om utfordringer og
framtidsutsikter for bevegelsen. Her ble
det klart at situasjonen i mange land er
langt ifra rosenrød – Marokko, Polen og
Sverige sliter alle med sine særegne
problemer. Et av spørsmålene som ble
reist til panelet, der blant andre vår
egen Marte Nilsen deltok, var om Attac
kom til å dø ut, som så mange andre
protestbevegelser ute av stand til å stille
reele alternativer. Dette ble tilbakevist
på det sterkeste: «Vi er grunnlagt på et
ja til regulasjon av finanstransaksjoner
til innbyggernes beste. Vi er ikke bare
en protest, vi er et alternativ for en
annen verden», ble det sagt til stor jubel
fra en fullsatt sal.

Attacbevegelsen fikk også flotte gra-
tulasjoner fra den prominente franske
globaliseringskritikeren Jose Bove. I sin

tale (på fransk, såklart) under avslut-
ningsarrangementet fremhevde han de
siste suksessene til den globaliserings-
kritiske bevegelsen, og hvilke spen-
nende tider vi går i møte de neste
årene. «Dette er et spesielt øyeblikk for
alle folkerotsbevegelser: Med irenes nei
til EU-traktaten og bruddet i samtalene i
Verdens Handelsorganisasjon, har vi
lyktes i å stoppe to nyliberale storpro-
sjekter», sa «Lille Asterix», og
oppfordret alle Attacere til å
utnytte mulighetene i ESU til å
knytte europeiske kontakter.

Blant de sentrale resultatene
av ESU var beslutningen om å
utvikle felleseuropeiske Attac-
kampanjer. I disse dager er
det særlig store forventninger
til kampanjen for demokratisk
kontroll av finansmarkeder, og
de første fruktene er allerede
høstet inn i form av en felles-
europeisk oppropskampanje
med slagordet «Steng kasino-
et!». ESU markerte også star-
ten for mindre prosjekter – til
sammen 15 prosjekter ble
besluttet igangsatt av ildsjeler
fra hele Europa. Eksempler på
slike prosjekter er «Aquattac»,
«FeministAttac», et Latin-
Amerikansk nettverk og et «La
Oss Opplyse Verden Gjennom
WikiPedia»-prosjekt.

Sist, men ikke minst, ble pla-
ner lagt for felleseuropeisk
mobilisering fram mot både
Europas og Verdens Sosiale

Forum, samt G8-konferansen i Italia
neste sommer. Det kan dermed virkelig
være tilfellet at ESU har markert starten
på en europafisering av attacbeve-
gelsen, der kunnskap og aktivisme flyter
fritt over landegrensene. For mer infor-
masjon, lenker og videoopptak av flere
foredrag (og fantastisk samba), gå inn
på www.org.ntnu.no/attac og se etter
ESU. TT

Attacere i alle (europeiske) land – forén dere!
Ei uke med politikk, musikk, folk fra hele verden og tysk øl – hva er vel bedre? Det tenkte en buss-
last norske attacere, deriblant en håndfull trøndere, da de satte kursen mot Saarbrücken,
Tyskland og Attacs første Europeiske SommerUniversitet (ESU) første uka i august tidligere i år.

BOVÉ: En av Attac-bevegelsens superhelter - José Bové, her fra sin avslutningsapell på ESU. 

HEKTISK: Et komprimert program samlet
Attactivister fra hele Europa (+ litt til).

Dokumentasjon fra ESU: http://www.european-summer-university.eu/pages/en/documentation.php

Foto: Einar Faanes

Foto: Einar Faanes
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Rundt 1900 mennesker kom
innom Folkets Hus i Oslo
mellom den sjette og den
niende november, noe som er
en ny publikumsrekord for
Globaliseringskonferansen.

Av Håkon Line
Taklingers Oslo-korrenspondent

Arrangørene konstaterer også fornøyd
at andelen deltakere som kom på egen
hånd, uavhengig av politiske partier og
organisasjoner, aldri har vært høyere,
noe som tyder på at konferansen har
appell også utenfor den tradisjonelle
venstresida.

Stormøtene var spesielt godt besøkt,
med omkring tusen deltakere hver av
dagene, og publikum sittende på gulvet
og stående langsmed veggene.

På fredag var det debatt om NATO og
Afghanistan, og den afghanske eksilpo-
litikeren Malalai Joya kom med en inn-
stendig oppfordring til Norge og de
andre okkupasjonsmaktene om å trekke
seg ut av landet. 'Det vi trenger er frigjø-
ring, ikke okkupasjon', sa hun. 'Om
NATO trekker seg ut, får vi i det minste
bare én fiende å slåss mot'.

Hovedtaler på lørdagens stormøte om
finanskrisa var Yosh Tandon, økonomi-
professor og direktør for South Centre i
Genéve. Han påpekte at det ikke først
og fremst var arbeiderklassen og de fat-
tige landene, men nyliberalismen og
dens institusjoner som var i krise.
Videre hevdet han at enhver krise bar i
seg store muligheter for forandring, og
at dette var en gyllen sjanse for venstre-
sida til å gripe initiativet og framforhand-

le en 'New Deal' for verdenshandelen.

Globaliseringskonferansen har blitt en
stor og bred møteplass, og den spiller
en kjempeviktig rolle i å koordinere og
skape samhørighet mellom organisasjo-
nene på venstresida. Om den holder
seg like stor og like relevant i årene som
kommer, vil den være en kjemperessurs
for alle oss som tror at en annen verden
er mulig! TT

Av Einar Faanes
Taklingers Sverige-korrespondent

Årets ESF - Europas sosiale forum,
ble arrangert i Malmö, Sverige mellom
den 17. og den 23. september. 

Attac Sverige var svært sentrale i arran-
geringen av forumet, og med 13000
betalende deltagere, og over 15000
deltagere i marsjen fra starten (med
flere tusen til som kom med underveis)
var det en kraftfull markering av at de

sosiale bevegelsene lever i beste vel-
gående i Sverige. 

Sentrale tema på årets ESF var privat-
isering og spørsmål rundt brutalisering
av arbeidslivet, og angrep på faglige
rettigheter, miljø, mat og økologi og
demokratispørsmål. På grunn av nær-
heten til Sverige var det naturlig nok en
stor norsk Attac-delegasjon til stede.

Les mer om forumet på
http://www.esf2008.org TT

ESF 2008 i Malmø

HVA SA VI?: En Attac-blokk fra den store demonstrasjonen
under ESU2008. Tiden vil vise om det er noen som hører etter.

Foto:Mac Urata/ESF08

Globaliseringskonferansen 2008

STINN BRAKKE: Også på globaliseringskonferansen i Oslo trakk finanskrisemøtet mye folk. Folkets hus ble stappfullt, og folk
måtte stå langs veggene og sitte på gulvet.

Foto: Ronny Kjelsberg

GLOBALISERINGSKONFERANSEN:

- Arrangeres av Norges Sosiale Forum
- GK2008 var den største noensinne
med 1900 deltagere
- Attac var medarrangører av en
mengde møter og seminarer
- Nettsider er på globalisering.no
- Se videoer fra Globaliserings-
konferansen på NTNU/HiST Attacs
nettsider org.ntnu.no/attac



Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no.

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 4202 07 72500. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
redaktøren.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Med Live og Martine

I en verden som blir stadig mer "globalisert", som det så fint heter, blir kunnskap om geografi en viktig del av
dannelsen. Kaklingerredaksjonen tar tak i utfordringen, og i denne utgaven av Kaklinger kan du sjekke hvordan
det står til med dine egne kunnskaper, både når det gjelder internasjonale og (meget) lokale forhold. Hvis du
anser deg i stand til å svare korrekt på noen eller alle spørsmålene, kan du som vanlig vinne en premie ved å
fylle inn slippen under! 

-En torsdag i høst var studiesirkelgruppa på Bakklandet Antikvariat og så John Pilgers film "War on Democracy," som
handler om USAs politikk overfor landene i hvilken del av verden?
-I sommer ble Torunn inspirert av Sambattac til å starte sin egen trommesirkel med NTNU/HiST Attac. Hvilket land
besøkte Torunn i sommer?
-Og nevnte trommesirkel møtes annenhver-ukentlig til dyst i hvilket bygg på NTNU-Gløshaugen?
-NTNU/HiST Attac sitt møte om Finanskrisa skulle egentlig holdes på denne puben:
-Men ble i siste øyeblikk flyttet opp noen etasjer, til et sted også kjent for film:
-Ronny har stått fram som reggae-sanger i høst. Reggae blir gjerne forbundet med Jamaica, men hvilken amerikansk by
opprinner musikksjangeren egentlig fra?
-I hvilket skatteparadis foregikk handlingen i detektivserien Bergerac med John Nettles i tittelrollen?
-Fredag 7. november forsov Håkon seg, og gikk glipp av et spennende møte om Globale konsekvenser av klimaendring-
ene. I hvilken norsk by var Håkon?
-Hvilket land har verdens mest berømte boliglån?
-Bare for å være irriterende: Hva heter hovedstadene i Montenegro, Burundi, Usbekistan og Tuvalu?
-Og til slutt: I hvilken by ble Attac stifta?

Test dine 
geografi-
kunnskaper!
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Ellers i dette nummer:

Attac-Landsmøte
Taklingers utsendte
korrespondent rappor-
terer fra Attac Norges
landsmøte (s. 2)

Sommersamling
Siri Blaser rapporterer
fra Attac-Robinson 
(s. 3)

1.mai
Det var Attac-frokost og
trommer på 1.mai (s. 3)

Oljefondet og U-
landsgjelda
Attac fikk besøk av
SLUG og en tykk rap-
port (s. 2)

Børsskatt
Taklingers redaktør
slakter partiene før val-
get. (s. 2)

Utdanning
Perspektiver på høyere
utdanning i en uttalelse
fra NTNU/HiST Attacs
årsmøte (s. 5)

Kaklinger:
Linda og Valentin tar
etter Matt Damon, og
går i Attac-demo! (s. 8)

Bli medlem! 
Fyll ut Taklingers eks-
klusive innmeldings-
skjema, og send det
inn portofritt! (s. 8)

Valg 2009: Hvilke partier
kan løse finanskrisa? s 6-7

Konsekvensene av Utdanningspolitikken til EU begynner å
vises i Europa, også i Norge, noe som har fått studenter og
ansatte i flere land til å reagere med kraftige demonstrasjo-
ner: Aktivistene mener at snakket om økt mobilitet bare er
et skalkeskjul for en prosess mot økt markedsstyring, med
konsekvenser som privatisering og økte skolepenger.
Taklinger forsøker å gi deg et lite innblikk i protestene. Les
mer på side 4 og 5.

SSTTUUDDEENNTTOOPPPPRRØØRR
II HHEELLEE EEUURROOPPAA

MASSIVE MOBILISERINGER: Studenter demonstrerer mot at styringsmo-
deller fra privat sektor sniker seg inn i akademia. Her fra Marseille.

Foto: Robert Cudmore



Taklinger  #10  2009
Taklinger er et partipolitisk uavhengig magasin
utgitt av Attac i Trondheim. Vi har som formål å
skape økt oppmerksomhet om aktuelle saker,
og å sette disse inn i et større globalt perspek-
tiv. Signerte artikler representerer ikke nødven-
digvis Attacs syn.

Ansvarlig redaktør:
Ronny Kjelsberg - ronny.kjelsberg@hist.no
Redaksjon:
Håkon Line, Eivind Hageberg, Øyvind
Lundesgaard, Ståle Fjeldstad

www.org.ntnu.no/attac
Trykket med støtte fra:

Manglende krisepolitikk
Som dere kan lese i dette nummeret av
Taklinger, har Attac foran valget stilt alle par-
tiene et knippe spørsmål som går på interna-
sjonal økonomisk politikk.

Alle partiene har nok tanker om hvordan de
skal få oss ut av krisa, men det som er mest
graverende er at ingen av de største partiene
har noen politikk for å hindre at dette skjer
igjen.

Verken Arbeiderpartiet, Høyre eller
Fremskrittspartiet viser takter i retning av å
ville bidra til å stenge det globale kasinoet
hvor finansspekulanter de siste tiårene har
skuslet bort milliarder på milliarder. Det lover
dårlig med tanke på neste regjeringsperiode,
men ikke minst: det lover dårlig med tanke
på neste krise.

Det groveste eksempelet er kanskje mange-
len på entusiasme for børsskatt. Regjeringen
har nå i krisepakke etter krisepakke gitt
penger til bankene. Bankene kan spekulere
med høy risiko og få gevinsten av det i trygg
visshet om at de er for samfunnsmessig vikti-
ge til at regjeringen kan la de gå over ende,.
De blir reddet av penger fra vanlige skattebe-
talere.

Nå har vi altså en enkel idé på dagsorden
som kan tvinge spekulanten selv til å betale.
En liten, lav skatt på børsen vil bremse kort-
siktig spekulasjon, men ikke være til hinder
for normal handel, og vil derved fungere for
aksjer slik som Tobinskatten gjør for valuta.
Med en slik skatt kan litt av regninga sendes
tilbake til finansakrobatene, og vanlige lønns-
arbeidere slipper å bære byrden alene.

AUF har nå gått ut med støtte til dette gamle
Attac-kravet, men som med så mange AUF-
forslag, ser det ikke ut til å flyte opp til
moderpartiet.

Ronny Kjelsberg
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Av Øyvind
Lundesgaard
Styremedlem
NTNU/HiST
Attac

Denne finan-
søkonomien
gikk som kjent
rundt årsskiftet
gikk noe så til
de grader på
snørra i et ras
av kredittderi-
vater, råtne
banker og
hedgefond.
Selv om slike
kriser er
gjennomgå-
ende uberegnelige (særlig for fagøko-
nomer), er det enkelte kloke hoder
som lenge har advart om at systemet
var i ferd med å miste fotfestet. Attac
fikk med seg et utvalg av disse og utga
i år "Fritt Fall", ei flott bok som prøver å
gi noen svar og stille noen spørsmål
om krisens årsaker og virkninger, fra
Terrakommuner til Island til Wall
Street. Boklanseringa fant sted på
landsmøtet, fulgt av en debatt med
innledere fra Senterpartiet, Attac og
høyretankesmia Civita.

Selv om mange er opptatt av krisa, har
Attac også drevet med mye annet i
året som har gått. Oljefondsforvaltning,
helsepolitikk, patent på medisin og
skatteparadiser er blant temaene lan-
dets lokallag kunne fortelle at de har
jobbet med i løpet av året. Vårt eget
NTNU/HiST Attac kunne skryte av
både ei aktiv arbeidsgruppe for utdan-
ningspolitikk, en rekke filmvisninger og
debatter, jevnlig "politisk pils", kampan-
je mot heslige Coca-Cola-kontrakter
hos SiT og ikke minst lokallagsavisa
Taklinger.

Et av landsmøtets høydepunkter var et
besøk fra Lucile Daumas fra Attac
Marokko. Hun kunne fortelle om hvor-
dan fredelig politisk arbeid i Marokko
møter på utfordringer vi heldigvis er
foruten i Norge. Siden juni i fjor har 16
politiske fanger, blant annet fra Attac,
sittet fengslet i landet etter en stor, vol-
delig politiaksjon mot en demonstra-

sjon i innlandsbyen Sidi Ifni. De arres-
terte er fengslet under vanvittige for-
hold, og flere hadde per mars enda
ikke fått prøvd saken sin for en dom-
stol. En alvorlig tankevekker som  viser
viktigheten av internasjonal solidaritet.

Også Asbjørn Wahl fra organisasjonen
For Velferdsstaten gjestet landsmøtet
med ei lyninnføring i finanskrisas tekni-
kaliteter, og Attac Norges gjenvalgte
leder Emilie Ekeberg avsluttet lands-
møtet i den optimistiske ånden som
hadde preget hele helga.

Vi dro fra landsmøtet med en sterk
følelse av at til tross for dystre frem-
tidsprognoser, er det fremdeles lys i
tunellen. De gode nyhetene er at ideo-
logene bak den uregulerte kasinoøko-
nomiens gigantkrasj ikke lenger kan
påberope seg definisjonsmakt. Man
kjøper ikke bruktbil hos disse folka
igjen, vel vitende om at den blir levert
uten verken styringsevne eller bremse-
pedal, og dessuten har en lei tendens
til å eksplodere med jevne mellomrom.
Derfor er det helt andre stemmer som
må være med å skape løsningene på
krisa, og skissere  bærekraftige alter-
nativer på lengre sikt.

I kriseåret 2009 er organisasjonen
Attac mer nødvendig en noensinne,
både som en kunnskapsbase og res-
sursbank for systemkritisk analyse og
som en bred folkelig bevegelse for en
demokratisk og menneskevennlig øko-
nomi. TT

Reisebrev fra landsmøtet

Ill.: Attac

CELEBRE GJESTER PÅ LANDSMØTET: Her representert ved
Lucile Daumas fra Attac Marokko.

I mars var glade attacere fra det ganske land samlet i Oslo for å ta
fatt på årets landsmøte i Attac Norge. For en organisasjon som
siden 2001 har stått for regulering av en stadig mer ukontrollert
galopperende finansøkonomi, var det åpenbart at finanskrisen ville
bli et gjennomgangstema.



På det siste debattmøtet Attac
arrangerte i Trondheim før som-
meren presenterte Øygunn
Sundsbø Brynildsen fra Slett U-
landsgjelda (SLUG) en blodfersk
SLUG-rapport om oljefondets rol-
le som utlåner til fattige land.

Av Ronny Kjelsberg, Taklinger-redaktør

De fleste av oss har sikkert hørt snakk om
oljefondets (formelt kalt Det norske pen-
sjonsfond, utland) etiske retningslinjer,
som skal sikre at vi ikke investerer oljepeng-
ene våre i etisk svært tvilsomme aktiviteter
som kjernevåpen, miljøødeleggelser, utnyt-
ting av mennesker etc.

Selv om mange - bl.a. Attac - synes ret-
ningslinjene er for svake på mange punkter,
er de fleste fornøyd med at disse retningslin-
jene finnes. SLUG peker på noe de fleste
kanskje ikke er klar over: Disse retningslin-
jene gjelder bare oljefondets aksjeportefølje,
og en fjerdedel av fondet er investert i stats-
obligasjoner.

Disse investeringene, som innbefatter
mange lån til fattige land, har altså ingen
etiske retningslinjer overhodet. Det eneste
som finnes er en svak internasjonal meka-
nisme for å utelate land, men her er det bare
Burma som er utelatt per i dag.

Regjeringa sier til SLUG at de ikke vil innfø-

re et etisk regel-
verk på disse
investeringene
fordi man er redd
for å bruke olje-
fondet som et
utenrikspolitisk
virkemiddel,
mens SLUG på
sin side påpeker
at å investere er
like politisk som
å ikke investere.

I tillegg er det
ganske selvmot-
sigende når Erik
Solheim sier at
regjeringa skal
slette illegitim
gjeld, og man
samtidig ikke vil
ha retningslinjer
som hindrer at
slik illegitim gjeld oppstår. Det er ikke bare
bakvendt, men må vel også sies å være en
økonomisk risikabel strategi.

Etter at Attac-møtet ble gjennomført er
likevel flere seiere oppnådd. Et enstemmig
Storting støttet i forbindelse med utviklings-
meldinga (Sm.13) i juni SLUGs krav om
både gjeldsrevisjon og retningslinjer for
norsk utlån.

I forbindelse med Forvaltningsmeldinga om
Oljefondet (Sm. 20), vedtok stortingsflertallet

(alle unntatt Frp) “en nærmere gjennomgang
av mulighetene for å videreutvikle fondets
etiske retningslinjer også for investeringer i
statsobligasjoner".

Da gjenstår det å se om regjeringen følger
opp dette stortingsvedtaket på en skikkelig
måte. I alle fall har Attac og SLUG mye kraf-
tigere skyts i ryggen når vi nå fortsetter
arbeidet for etisk utlån og mot illegitim gjeld.

Les hele rapporten og mer om u-landsgljeld
på slettgjelda.no TT
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Foto: Taklinger

Oljefondet som utlåner

FORNØYDE MED MØTET: Innleder Øygunn Sundsbø Brynildsen
flankert av smilende styremedlemmer fra NTNU/HiST Attac.

Attac arrangerte i år sommersam-
ling for første gang på vakre lille
Malmøya i Larviksfjorden. 

Av Siri M. Blaser, leirsjef

I forbindelse med temaet valg 2009 var Gerd
Liv Valla invitert til å holde en innledning.
Hun snakket blant annet om den rødgrønne
regjeringens politikk i forrige stortingsperio-
de, og nye utfordringer for blant andre Attac
neste periode.

På programmet sto også organisasjonsbyg-
ging og rekruttering, videoverksted, fore-
dragskurs og medieskolering. Trommekurs
var et av høydepunktene da vi fikk besøk av

en brasilianer som ga oss en innføring i
latinamerikanske rytmer. Forhåpentligvis vil
Attac bli både mer synlige og hørbare i
demonstrasjonstogene framover!

Vi i Attac var også svært fornøyde med å ha
fått med oss seks gutter fra Larviksområdet
som nå skal blåse nytt liv i lokallaget!

Strålende sol og herlige temperturer, både
på land og i vann gjorde samlingen ekstra
vellykket. Evalueringene fra deltakerne var
svært positive, og folk opplevde både det
sosiale og politiske innholdet som veldig bra.
Vi gleder oss allerede til neste års sommer-
samling! TT

Vellykket sommersamling

KONSENTRERT LYTTING OG HEFTIG DEBATT: Under og etter Gerd Liv Vallas
foredrag på Attacs sommersamling

Heftig 1. mai med Attac!

Attac satte farge på årets 1.maimarkering i
Trondheim. Etter en god Attac-forkost, had-
de NTNU/HiST Attac selvsagt egen seksjon i
toget - denne gangen med eget tromme-
korps som spilte afrikanske rytmer mens vi
marsjerte til torget for å høre på hovedtalen -
av tidligere Attac-nestleder, Reiulf Steen.

Attac-trommingen har også inspirert resten
av landet (se saken om sommersamling). Nå
er det bare å lade opp til neste 1. mai, fol-
kens, og vi forventer å se enda fler bak
Attac-banneret da!
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Av Ronny Kjelsberg, Taklinger-redaktør *

Motstanden våkner
Utviklingen mot dette posthumboldtske
"bisnissuniversitetet" har ikke gått helt upå-
aktet hen blant akademikere. En som har
ytret seg er Richard Münch, som i boken
"Die akademische Elite" (2007) stiller seg
svært kritisk til utviklingen av "eliteuniversite-
ter" som er motivert av å få flere fagmiljøer
som kan måle seg i den "internasjonale kon-
kurransen".[1] Her hjemme kan dette illustre-
res ved ideen om "sentre for fremragende
forskning".

Münch påpeker at satsing på eliteuniversite-
ter i Tyskland hindrer den frie akademiske
"konkurransen", og gjør at de forskere som
ikke er en del av den utpekte "eliten" blir for-
fordelt i et system som allerede er kraftig
underfinansiert. Elitetenkningen har også
ført til at en svært liten krets forskere sitter
og fordeler enorme pengesummer i det tys-
ke forskningsrådet - i overveiende grad til
universitetene de selv kommer fra. 

Münch har gjort grundige empiriske studier
av fenomenet i Tyskland, og konkluderer
med at eliteuniversitetene slett ikke er mer
produktive enn de andre.
"Fyrtårnstenkningen" som står i et klart mot-
setningsforhold til tradisjonelle vitenskapeli-
ge idealer som "mangfold" og "like mulighe-
ter", gir altså ikke engang den merverdien
den framholder. 

Martin Seel (som i to essays i Neue
Rundschau har kritisert omleggingen av uni-
versitetene) peker i denne sammenheng på
det betenkelig og foruroligende i at man tror
fyrtårn og "Exzellenzclusters" må opprettes
for å frembringe de betingelser et universitet
som arena for fri forskning uansett skulle
sikre. "Den ånd som drives ut nedentil blir
her implantert ovenfra."[2] I essayet "Lob der
Einzelforschung" angriper han ikke minst.
"klisjeen om enkeltforskeren som mister
tidens tog der han blir sittende i sitt kammer
- i dette verdensåpne studerkammer som nå
som før er et sentralt kraftverk for åndelig
produktivitet". Og han maner til motstand, i
alle de råd, komiteer, utvalg osv. hvor man
kan komme til orde. "Ren avvisning, å dukke
unna, å kople seg fra - det hjelper ikke. Det
som kunne hjelpe er heller den holdning ikke
av bekvemmelighet å bli med på all slags
tøv, ikke i proaktiv lydighet å underskrive på
alskens ordrer, ikke bare tenke sitt og ta
med skinnreform etter skinnreform ... å ikke
tale det forgiftete språket, den økonomise-
ringens jargong som universitetet innad og
utad berøver seg sin stemme med."[3]

I Frankrike har det vært
reist alvorlig kritikk mot
universitetsloven LRU
(vedtatt 10. august 2007),
bl.a. en engasjert protest
fra lingvisten Olivier Kraif
ved Stendhal universitet i
Grenoble. I England har
en rekke tidsskriftredaktø-
rer tatt avstand fra "a dis-
turbing trend in the world
of academic publishing",
nærmere bestemt initiati-
vet fra "European Science
Foundation" for å utvikle
en "European Reference
Index for the Humanities (ERIH)". 

Her hjemme har det også vært protester fra
akademikere helt siden Mjøs-utvalget.[4]
Ubehaget vokser helt klart. Men er det for
sent?

Studentaktivismens gjenkomst
Det som kanskje overrasker mange som er
blitt vant til svært rolige og nytteorienterte
studenter ved norske universiteter[5], er at
Europa de siste par årene har sett stadig
flere store studentprotester.

I Finland er det store protester mot en ny
universitetslov som vil gjøre finske univer-
siteter drevet etter markedsprinsipper. I
mars demonstrerte 12000 i Barcelona, og
2000 studenter okkuperte hovedbygningen
på universitetet, før de etter et par dager ble
brutalt kastet ut av politiet. I Irland ble tidli-
gere statsminister Bertie Ahern fysisk hin-
dret fra å snakke på NUI, Galway 4. februar
av studenter fra nettverket "Free Education
for Everyone" som blokkerte veien til cam-
pus.

I Frankrike var det i midten av mars blokader
ved rundt over 40 universiteter, flere var
okkupert, og protestene fortsetter til dags
dato. Protestene mot universitetsreformer er
mange steder smeltet sammen med gene-
relle protester mot nyliberalistisk politikk i ly
av den økonomiske krisa, og i Frankrike
bemerker stadig flere kommentatorer at
Nicolas Sarkozy nå er i ferd med å møtes av
protester som kan minne om dem fra 1968,
når både studenter og fagbevegelsen er ute
i gatene. Meningsmålinger viser også at et
flertall på 78 % av franskmenn støtter pro-
testene. Også i USA og flere steder i Asia,
har det vært omfattende protester. 

De kanskje kraftigste protestene har vært i
Hellas. Her har det vært en oppblomstring

av studentprotester siden regjeringen for-
søkte å reformere sektoren i 2006.
Protestene eskalerte etter at en student ble
skutt og drept av politiet i desember 2008,
og uroen har spredd seg, ikke bare på uni-
versitetene, men ut i hele samfunnet.

Motstand over landegrensene
På Attacs Europeiske Sommeruniversitet i
Saarbrücken i 2008, ble det dannet et euro-
peisk Attac-nettverk mot kommersialisering
av høyere utdanning og forskning [6], og
synspunktene derfra gir et godt inntrykk av
en viktig del av kritikken.  I erklæringen fra
nettverket stod det blant annet: 
"We believe that higher education and rese-
arch are common goods of humanity. Their
management should be public, as well as
their funding, and they should not in any
case be submitted to the market rules."

Mot dette synet står blant annet de euro-
peiske Lisboa- og Bolognaprosessen, som i
følge nettverket "are increasing inequalities
not only between students but also between
the different academic fields" og som også
"affect the functioning of the university, intro-
ducing private interests within their gover-
nance, and modify their function, transfor-
ming universities into "firms" that produce
qualified workers adapted to the market."

Attac-nettverket er et eksempel på interna-
sjonal organisering og koordinering av mot-
standen mot nyliberale reformer i akademia.
Et annet er nettverket "Emancipating
Education for All"[7], som arrangerte en "glo-
bal week of action" i 2009 støttet av 70 orga-
nisasjoner fra hele verden. EEA skriver i sitt
opprop[8]:

"What unites us is the struggle against the
increasing commercialization of education
and for emancipating public education
accessible to all members of society.

Studentprotester mot nyliberal
De siste årene har det over hele Europa vært vært en oppblomstring av studentprotester
på universitetene. Det er i stor grad den samme tendensen det protesteres mot i de ulike
landene: En utvikling hvor høyere utdanning gjennom stadig mer markedsorientiering blir
et redskap til beste for næringslivet, heller enn for studentene og samfunnet som helhet.

OGSÅ I TRÅNNJÆM: Glade Attactivister deler ut utdanningslø-
piser på Gløshaugen under den internasjonale aksjonsuka.
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More and more groups realize that forces
responsible for this development - the privat-
isation and commodification of education
(like many other aspects of life) - function
globally. And we can only effectively counter
them, if we unite in our struggle."

10 år med Bologna
I anledning Bologna-avtalens 10-årsjubileum
skriver danske Information 22/6-09  (også
trykket i Klassekampen her i Norge) om
hvordan jubileet feires med protester over
hele Europa. "Mobiliteten og fleksibiliteten er
udeblevet" refererer avisen, "men til geng-
æld har Bologna-processen medført ensret-
ning og kommercialisering af uddannelser-
ne".[9]

Avisen refererer til hvordan tusenvis av stu-
denter har protestert mot avtalen i Tyskland,
Spania og Italia i Juni, og de siterer lederen
av den tyske studentorganisasjonen, Mo
Schmidt fra et intervju med Deutche Welle,
hvor han gir uttrykk for at utdannelse med
Bologna-prosessen har begynt å handle mer
om penger, enn om kunnskap: 

"Tidligere gik man på universiteter for sin
egen skyld ' for at få viden. Nu studerer man
for arbejdsmarkedets skyld."

Rapporten Bologna With Student Eyes 2009
fra den Europeiske studentunionen, peker
også på prosessen ikke har gjort noe med
ulikhetsproblematikken, og heller ikke har
oppfylt løftene om mobilitet.[10]

Studenter og ansatte mener altså at
Bologna-prosessens fokus på mobilitet er
erstattet med et kommersialiseringspress.
Informations journalister har også intervjuet
Bologna-rådgiver i Videnskabsministeriet,
Stinna Gammelgaard, som mener det skyl-
des at Bologna i 2001 ble koblet sammen
med EU-Kommisjonens Lisboa-prosess,
som handler om å samkjøre de europeiske
landenes utdanningssystemer for å styrke
EUs konkurranseevne.

Nyliberalismens fallitt
Etter finanskrisen er mye av nyliberalismens
ideologi fallitt. Selv om de mest hardnakke-
de tviholder på at årsaken til ethvert problem
er for mye reguleringer, og for lite markeds-
mekanismer, er disse i dag en mye mer
marginalisert gruppe enn for bare et par år
siden.

Når akademikere, studenter og fagbeve-
gelse protesterer sammen mot denne politik-
ken gir det håp for framtida, og kanskje ser
vi nå starten på en periode hvor markedssty-
ring og ledelse etter ovenfra-og-ned-prinsip-
pet vil svekkes, ikke bare i akademia, men

kanskje også mer generelt i samfunnet. TT

Noter:
1. Morgenbladet refererer til Münch 31/5 08, og
skriver om " Kartelliknande nettverk, oligarkiske
strukturar og ein monopolsituasjon som kveler
både nytenking og arven frå Humboldt."
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/arti-
cle?AID=/20080523/OAKTUELT003/924454938
2. M. Seel (2008): "Die Universität - ein Ort intel-
lektueller Praxis?", Neue Rundschau, Heft 2

3. M. Seel (2006): "Lob der Einzelforschung.
Oder: Auszüge aus dem Wörterbuch des universi-
tären juste milieu", Neue Rundschau, Heft 2
4. Se f.eks. Rune Slagstads kommentar til Mjøs-

utvalget
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2
000/NOU-2000-14/25.html?id=143062
5. Det kan argumenteres for at norske studenter i
høy grad har forlatt den tidligere alliansen med de
vitenskapelige ansatte, og i de senere år i liten
grad engasjerer seg i universitetspolitikken.
Stemmegivningen i valg på studenttillitsvalgte og
ved rektorvalg er i mange henseende skrem-
mende lav.
6.http://www.european-summer-
university.eu/pages/projects/higher-education-
amp-research.php?lang=EN
7.http://www.emancipating-education-for-all.org/
8.http://www.emancipating-education-for-
all.org/content/discussion-call-global-week-action-
2009
9.Bologna-aftalens jubilæum fejres med protester
http://www.information.dk/195325
10.http://www.esu-online.org/documents/publicati-
ons/official_publications/BWSE2009-final.pdf

* Med takk til Audun Øfsti for hjelp med akademi-
kerne.

EUROPA RUNDT: Protester mot et bologna-ministermøte i Belgia (ø.v.), “Bildungsstreik” i
Münster (ø.h.), “Bildung für alle”-deminstrasjon i Hamburg (n.v.), og studenter slepes bort fra
utdanningsministerens kontor av politiet i Barcelona (n.h.). Alle aksjonene er fra “global
week of action”, og alle fotografiene er hentet fra emancipating-education-for-all.org.

ologna-prosessen har ikke gjort noe med ulik-
hetsproblematikken, og heller ikke oppfylt løf-
tene om mobilitet.

BB

politikk

For et selvstyrt og demokratisk universitet!
Uttalelse fra NTNU/HiST Attacs årsmøte 2009

Fra 80-tallet rullet tankesettet som kalles nyliberalismen innover Norge. Det innebar en stor-
stilt privatisering av offentlige virksomheter, og innføring av styringsmodeller fra privat sek-
tor i de offentlige virksomhetene som var igjen (såkalt New Public Managment). Dette tan-
kesettet er etterhvert blitt ganske diskreditert, men likevel har vi sett at NPM-reformer
fortsetter å snike seg inn i akademia.

Det er i dette lyset vi må se de reformene som har rullet innover høgskoler og universiteter
de siste årene, reformer som har svekket det interne demokratiet i sektoren og fratatt stu-
denter og ansatte innflytelse, og som har møtt kraftig og bred motstand. Inntoget til ekster-
ne styremedlemmer som ikke er underlagt demokratiske valg, er et eksempel på en slik
svekkelse. Det at rektor nå kan bli ansatt og ikke valgt er en annen.

NTNU/HiST Attac mener at universitetet har en viktig demokratisk funksjon i samfunnet
som en aktør som opererer etter sine egne vitenskapelige kvalitetskriterier, og ikke er
underlagt verken pengemakt eller politisk makt. Gjennom å ha sannheten og kunnskapen i
sentrum for sin virksomhet, og ikke politisk-ideologiske, eller profittmål, kan akademia tjene
samfunnet best. Å opprettholde en størst mulig grad av selvstyre i akademia er slik en viktig
oppgave for både studenter og akademikere.

NTNU/HiST Attac oppfordrer studenter og ansatte til å kreve sin demokratiske rett på uni-
versitetet. Det er vi som holder til på universitetet som kjenner det, og som best kan styre
det. La studenter og ansatte velge sine ledere. La demokratisk valgte organer styre budsjet-
tene etter faglig funderte prioriteringer, og ikke etter NPM-regnearkmodeller fra Senter for
statlig økonomistyring.
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Av Tomas Andersen, Attacs arbeidsutvalg

Attac har stilt partiene 6 ulike spørsmål om
demokratiske reguleringer av finansmarke-
det. Ifølge Attacs test stryker alle de tre stør-
ste partiene, AP, Høyre og Frp, i tillegg til
partiet Venstre, på testen. 

Høstens stortingsvalg er nå nært forestå-
ende, og partiene kjemper aktivt om velger-
nes gunst. Valget 2009 er et svært viktig
valg, med tanke på hvem som skal få
bestemme veien videre etter en turbulent tid.
I året som har gått, har verden opplevd en
finanskrise, hvor dårlig regulering av finans-
markedene og skatteparadis står sentralt.
OECD rapporterer at gapet mellom fattige
og rike land øker, samtidig som debatten i
Norge raser for fullt rundt balansen mellom
profittjag og etiske hensyn for oljefondet.

Finanskrisen viser at systemet ikke fungerer.
Nå trenger vi å regulere markedet, slik at vi
ikke får en ny finanskrise igjen om noen få
år.  Det er urovekkende at ingen av de stør-
ste partiene har planer om å stenge finan-
skasinoet.

Steng finanskasinoet! 
Attac har stilt partiene spørsmål om spekula-
sjonshemmende børsskatt og valutaskatt,
demokratisk innsyn i multinasjonale selska-
per, og tiltak for å bekjempe skatteparadi-
sene.  Under tittelen "Vil du stenge finanska-
sinoet" ble det stilt 6 spørsmål. Spørsmålene
ble sendt til følgende partier; Arbeiderpartiet,
Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet,
Fremskrittspartiet, Høyre, KRF, Venstre,
Rødt og Miljøpartiet de Grønne. Alle parti-
ene har svart.

Oljefondet og skatteparadis
Norge leder en internasjonal arbeidsgruppe
mot skatteparadis, og utviklingsminister Erik
Solheim fremholder skatteparadis som en av
de viktigste årsakene til global fattigdom.
Dette skjer samtidig med at den norske stat
dobler sine investeringer i skatteparadisene.
Attac Norges gjennomgang av årsrapporten
for Oljefondet viser at fondet i 2008 har
investert nesten 50 milliarder kroner i sel-
skapsaksjer og obligasjoner registrert i skat-
teparadiser.

Norge bør ikke godta at de pengene som
forsvinner ut av fattige land, og som skaper
fattigdom der, ender opp i det norske
Oljefondet. Attac Norge mener at involvering
i skatteparadiser må inkluderes som krite-
rium for uttrekk av investeringer i de etiske
retningslinjene for Oljefondet. Følgende
spørsmål ble stilt:

1. "Hvordan stiller ditt parti seg til
at de etiske retningslinjene til Oljefondet
ikke tar stilling til investeringer i selska-
per i skatteparadiser?"
2. "Er ditt parti for å skjerpe de etis-
ke retningslinjene for denne typen inves-
teringer slik at Oljefondet må trekke ut
kapitalen fra selskaper som aktivt bruker
skatteparadiser for å unngå å betale
skatt?"

Når det gjelder spørsmålene relatert til olje-
fondet og skatteparadis er Arbeiderpartiet
ikke enig føringene til Attac.  De vil ikke
inkludere et kriterium for uttrekk av investe-
ringer som går på selskaper med involvering
i skatteparadis, og besvarer i praksis ikke på
spørsmål 2. Arbeiderpartiet virker derfor for-
nøyd med slik de etiske retningslinjene fun-
gerer i dag, og vil heller bekjempe skattepa-
radis på myndighetsnivå, og via
eierskapspåvirkning av selskapene. SV viser
i sine svar en tydeligere bekymring for skat-
teparadisene, men sier at de ikke har kon-
kludert på spørsmålet om hvorvidt skattepa-
radis bør bli et uttrekkskriteruim, og at arbeid
på myndighetsnivå og aktivt eierskap er de
beste virkemidlene. De nevner at det er lagt
begrensninger i oljefondet, for hvor eien-
domsinvesteringer kan være registrert.
Senterpartiet derimot ønsker å styrke de
etiske retningslinjene på bekostning av høy
avkastning, og dette innebærer å være mer
kritisk til investeringer i selskap som er invol-
vert i skatteparadis. Også på spørsmål 2 stil-

ler Senterpartiet seg positivt til å skjerpe de
etiske retningslinjene. FRP er svært kort i
sine svar på dette området og viser tydelig
at avkastning er viktigere enn etikk. KRF,
Høyre og Venstre kommer med mer utfyl-
lende svar, men disse er overraskende lik
svaret til arbeiderpartiet som vil motarbeide
skatteparadis med aktivt eierskap og på
myndighetsnivå, og dermed ikke støtter
føringen fra Attac. Miljøpartiet De Grønne
mener spørsmål 1 er en svakhet ved ret-
ningslinjene som bør rettes opp, mens Rødt
mener retningslinjene reflekterer en dobbelt-
moral på området. Begge disse partiene
svarte ja på spørsmål 2.

Demokratisk innsyn i storselska-
pene
Attac mener at alle multinasjonale selskaper
skal publisere separate regnskaper for hvert
enkelt land (jurisdiksjon) som selskapet ope-
rerer i, såkalt land for land-rapportering.
Regnskapene skal vise viktige nøkkeltall
som omsetning, fortjeneste og innbetalt
skatt for vedkommende land. Slike regnska-
per skal publiseres også for de land som
ikke stiller krav til regnskapsførsel, jf skatte-
paradisene. På denne måten synliggjøres
virkningene av de økonomiske disposisjoner
som gjøres i selskapene for offentligheten.
Følgende spørsmål ble stilt:

3. "Hvordan vil ditt parti stille seg
til et krav om at alle multinasjonale sel-
skap skal publisere regnskaper i henhold
til land for land-prinsippet?

Valg 2009:    De tre største 
De tre største partiene i Norge får strykkarakter på Attacs
partitest "Vil du stenge finanskasinoet?". 

HVEM VIL STENGE KASINOET?: Attac-leder Emilie Ekeberg og AU-medlem
Tomas Andersen utfordrer partiene, her fra Attacs sommersamling.
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4. "Hva vil ditt parti gjøre for å
fremme dette både nasjonalt og interna-
sjonalt?"

Når det gjelder spørsmål 3 og 4 er
Senterpartiet positive til Attac sitt forslag om
krav til land for land rapportering for alle
multinasjonale selskaper, og sier de vil job-
be med dette i relevante fora.
Arbeiderpartiet er noe mer vage, men sier
de er positive til regler og standarder som
bidrar til åpenhet og viser til at Norges Bank
har uttrykt støtte til ny regnskapsstandard for
utvinningsindustrien. SV følger
Arbeiderpartiet langt på vei og virker tilfreds
med det arbeidet som allerede skjer for
utvinningsindustrien.  FRP sier de er positive
til rapportering overfor eierne, men sier ikke
klart ifra om de faktisk støtter et krav til alle
multinasjonale selskaper. Venstre svarer
konkret ja på spørsmål om krav til land for
land rapportering. Høyre og KRF sier de
ikke har noen uttrykt politikk på området, og
høyre svarer heller ikke konkret om de støt-
ter kravet i spørsmål 3. KRF kommer Attac
litt mer i møte og sier de er for reformer som
sikrer større åpenhet omkring grenseover-
skridende transaksjoner foretatt av multina-
sjonale selskaper, når disse gjennomføres
og overvåkes av overnasjonale organer som
FN-organisasjoner eller IMF. Rødt og MDG

vil støtte krav om land for land-rapportering.
Rødt vil endre retningslinjer nasjonalt for
multinasjonale selskaper med base i Norge,
samt jobbe internasjonalt. MDG vil endre
hele oljefondet til et grønt fremtidsfond, og
da blir dagens utsilingsmekanisme overflø-
dig.

Felles for de fleste partiene her er vel at de
er mer eller mindre positive til åpen regn-
skapsrapportering, men at ingen av dem har
noen gode konkrete tiltak for å få en slik rap-
portering på plass, bortsett fra å "støtte" det
arbeidet som allerede pågår.

Spekulanten betaler: Skatt på
finans- og valutatransaksjoner
Finanskrisen skyldes ikke uheldige omsten-
digheter, den er en systemkrise. Nå må vi
regulere markedet. Attac foreslår at det inn-
føres skatter på finanstransaksjoner. En slik
skatt vil bidra til en mer sosialt rettferdig for-
deling av økte offentlige kostnader som føl-
ge av finanskrisen.

En liten skatt på valutatransaksjoner
(Tobinskatt) er et annet viktig grep. Denne
skatten vil administrativt sett være meget
enkel å innføre, ettersom alle valutatransak-
sjoner mellom banker allerede registreres

gjennom systemer i regi av den
Internasjonale Oppgjørsbanken (BIS). En
slik skatt vil bidra til å bremse spekulasjo-
nen, og vil også gjøre det vanskeligere å ta
ut spekulasjonsgevinster i valutamarkedet.
Følgende spørsmål ble stilt:

1. "Hvordan vil ditt parti stille seg
til en skatt på finanstransaksjoner?"
2. "Hvordan vil ditt parti stille seg
til en skatt på valutatransaksjoner?"

Både SV og Senterpartiet positive til slike
skatter. Arbeiderpartiet derimot stiller seg
negativt til begge spørsmålene. KRF er imot
en avgift på valutatransaksjoner, men for en
skatt på valutatransaksjoner dersom det
gjennomføres etter vedtak fra FN, og omfat-
ter alle verdens valutatransaksjoner på sam-
me måte. Høyre FRP og Venstre er alle imot
begge skatteforslagene. Felles for stortings-
partienes motstand mot skatt på finanstrans-
aksjoner var at en slik skatt ville virke nega-
tivt på markedsplassen. MDG sier de har
programfestet begge disse skattene, mens
Rødt også svarer ja på begge spørsmålene
og sier at en skatt på finanstransaksjoner vil
hjelpe tilsyn og regulering av markedene, og
en skatt på valutatransaksjoner vil motvirke
valutaspekulasjon. TT

partiene får stryk av Attac!
Parti Oljefondet ut av

skatteparadis

Demokratisk inn-
syn i multinasjo-
nale selskaper

Børsskatt Valutaskatt
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Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no.

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 0539 6011826. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
redaktøren.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Med Ronny (travel vikar)

I det aller første nummeret av
Taklinger, skrev vi om hvordan
actionhelten Matt Damon gikk i
Attac-demonstrasjon i den midt-
erste Jason Bourne-filmen. Det er
derfor en stolt tradisjon vi nå føl-
ger opp, når vi kan melde at de
fransk-belgiske serieheltene
Linda og Valentin gjør det sam-
me.

Den kjente fransk-belgiske sci-fi-tegneserien
Linda og Valentin, som på originalspråket
går under navnet Valerian, er en av Europas
mest populære serier. I Norge kom serien ut
som album på 80- og 90-tallet, og først på
2000-tallet gikk noen album som biserie i
Fantomet.

Dessverre kommer den i skrivende stund
ikke ut på norsk, men noenlunde velfylte
tegneseriebutikker eller bibliotek, vil kunne
skaffe deg den danske utgaven.

I det 18. albumet i serien (se illustrasjon)

drar våre helter til-
bake til vår tid for å
avsløre en konspi-
rasjon gjennom tid
og rom som bl.a.
inbefatter det stort
mutinasjonale sel-
skapet Vivaxis.
Attac er selvsagt
allerede på sporet
av at det er noe
muffens. God les-
ning! TT

Attac i tegne-
serienes
verden

MATT DAMON: Faksimile fra Taklinger 1

FRANSK ATTAC: I aksjon mot selskapet Vivaxis, som har skumle planer og suspekt eier.
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Ellers i dette nummer:

Ny Attac-leder
Benedikte P. Hansen
ble valgt til ny leder i
Attac Norge (s. 5)

WTO halter videre
Eivind Hageberg har
intervjuet Emilie
Ekeberg om det siste
WTO-møtet før jul.
(s. 6)

Island
Emilie Ekeberg skriver
om Icesave og gjengir
poesi (s. 2)

På internett
Vi tipser om Taklingers
egen TV-kanal. (s. 5)

Finansskatt
Taklingers redaktør er
uvanlig optimistisk i
lederen. (s. 2)

Handlingsrom i aka-
demia?
Taklinger-redaktøren
kommenterer
Handlingsromsutvalget
(s. 4)

Kaklinger:
Løs Martines etterpås-
kevårnøtter: (s. 8)

Bli medlem! 
Fyll ut Taklingers eks-
klusive innmeldings-
skjema, og send det
inn portofritt! (s. 8)

Cinema Politica: Ny politisk
filmklubb i Trondheim   s 7

Helt siden første nummer av Taklinger har
vi hatt et fokus på Coca-Cola, og på sel-
skapets overgrep i bl.a. India og Colombia,
og Attac har kjørt en kampanje for å få SiT
til å bytte leverandør. Nå er kampen ført
fram til seier, og Taklingers utsendte
reporter intervjuer mangeårig Attac-akti-
vist Eivind Hageberg på side 3.

RULL’N UT: Etter lang tids kamp fra bl.a. NTNU/HiST Attac har SiT og de
andre samskipnadene byttet ut Coca-Cola som hovedleverandør.

Foto: Håkon Line

COCA-COLA RULLET
UT AV CAMPUS

Faksimile fra Taklinger 6
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Taklinger er et partipolitisk uavhengig magasin
utgitt av Attac i Trondheim. Vi har som formål å
skape økt oppmerksomhet om aktuelle saker,
og å sette disse inn i et større globalt perspek-
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Ny vår for gammel skatt?
Husker du Tobinskatten? Ja, riktig - den
valutaskatten Attac bl.a. ble grunnlagt på
bakgrunn av, og som ble dratt fram som
en mulig løsning for å hindre den type
økonomiske kriser vi så rundt årtusenskif-
tet.

Vel, ting har forandret seg, og etter hvert
som den globale spekulasjonsøkonomien
har lett fram stadig nye spekulasjonsobjek-
ter, har også Attac og andre forkjempere
for å tøyle spekulasjonene utvidet per-
spektivet for skattelegging. Dette har ført
til den kampanjen vi nå har for en såkalt
”Robin Hood-skatt”.

Som du kan se på robinhoodtax.org er det
slett ingen skatt på pil og bue, men en mer
generell skatt på finanstransaksjoner som
kan bremse spekulasjonsøkonomien, skaf-
fe til veie midler til fattigdomsreduksjon og
utvikling og bidra til å sende regninga for
finanskrisa tilbake til de spekulantene som
skapte den.

Dette er kanskje ikke så nye tanker for den
som har vært aktiv i Attac og omlandet en
tid, men det som er nytt og spennende er
den oppslutningen prosjektet begynner å
få. 

Både Gordon Brown, Angela Merkel og
Nicolas Sarkozy har uttalt seg positive til
skatten, og når til og når IMF samtidig tar
til orde for en såkalt "excess profits tax" på
banker er det kanskje flere enn underteg-
nede som sjekker datoen for å se om det
er første april (men det var det altså ikke). 

Den viktige oppgaven for aktivister blir nå
å sørge for at skatten som nå har fått vind
i seilene ikke blir utvannet, slik at det fak-
tisk kan få den regulerende effekten på
verdensøkonomen den var ment å ha.

Ronny Kjelsberg

2

Av Emilie
Ekeberg, tidligere
leder i Attac Norge 

Islandske aktivis-
ter drar fra tvangs-
auksjon til tvangs-
auksjon i
Reykjavik, for å
protestere mot en
lang rekke tvangs-
salg av hjem som
står klare for inn-
flytting ”om man
bare skifter senget-
øyet”, som en av
aktivistene uttryk-
ker det.  

Etter de islandske
bankene kollapset,
har øya blitt satt
under administra-
sjon av IMF. Et stramt økonomisk program
medfører kutt i offentlig sektor, og høyren-
tepolitikken setter fart på tvangsauksjoner
og legger småindustri død. Selv om IMFs
skadelige økonomiske politikk i krisetid er
godt dokumentert, avviser både SV og AP
at Norge skal gi lån til Island utenfor IMFs
kontroll, slik at islandske politikere får
handlingsrom til å møte krisen med en
sosialt forsvarlig økonomisk politikk.
Hovedargumentet, for de norske politiker-
ne, er at Island må være en del av det
internasjonale samfunnet. 

Når det gjelder Island har det internasjo-
nale samfunnet lignet mest på et Vill Vest-
samfunn. Når de tre store private islandske
bankene kollapset høsten 2008, satte
Storbritannias regjering inn terrorlovgiving-
en mot Island. Dermed ble alle transaksjo-
ner frosset, og heller ikke matvarer kom inn
til Island. Storbritannia og Nederland, med
IMF i ryggen, ville ha den islandske staten
til å garantere for briter og nederlenderes
tapte bankinnskudd. I en situasjon hvor det
bare var mat igjen til å fø befolkningen i to
uker, og en storstilt plan for nedslakting av
høns og svin måtte tre i kraft om ikke ter-
rorloven mot Island ble opphevet, gikk den
islandske regjeringen med på kravet. De sa
ja til å sosialisere de private bankenes tap,
etter at de hadde lånt beløp ti ganger stør-
re enn Islands BNP, og tapt dem.  

Så langt har de islandske aktivistene som
kjemper mot IMF på Island, vunnet en vik-
tig delseier. Icesave-avtalen er nedstemt i
en folkeavstemning. Heller ikke folkeav-
stemningen skjer uten press fra det inter-
nasjonale samfunnet. Om ikke islending-
ene overholder Icesave-avtalen, vil IMF
holde tilbake lånene til landet, heriblant
Norges lån til Island, som er gitt under
IMFs kontroll. 

Heldigvis er det internasjonale samfunnet
noe mer enn vedtak i IMFs styre. Det er
mulig for land og folk å samarbeide på
tvers av udemokratiske og usolidariske
finansinstitusjoner. FNs finanskrisekommi-
sjon, den såkalte Stiglitz-kommisjonen,
advarer sterkt mot å bruke IMF i finanskri-
sen. I stedet anbefales bilateralt og regio-
nalt økonomisk samarbeid. I Latin-Amerika
har slike samarbeid gjort det mulig for blant
annet Equador å kaste ut IMF av landet. Et
nordisk samarbeid kan gi Island den sam-
me muligheten. Senterpartiet har foreslått
at Norge gir Island trekkrettigheter, altså
stiller en kassekreditt til rådighet for Island,
slik at de gis økonomisk og politisk hand-
lingsrom til å reforhandle Icesave og unn-
slippe IMFs økonomiske program.  

Lørdag 6. mars gikk islendingene til stem-
meurnene. Her i Norge møttes vi foran den
islandske ambassaden med kasseroller og
gryteskeier, for å vise at ikke alle i det inter-
nasjonale samfunnet mener at det er rime-
lig at regningen for finanskrisen skal beta-
les med tvangsauksjoner og velferdskutt
hos folk flest. 

I sitt dikt ”I Nordlysenes land” beskriver den
islandske forfatteren og aktivisten Einar
Mar Gudmundsson islendingene slik:  

Du som har ditt hjem
på  en øy i hjertet
og himmelrommets vidder
et fortau under dine føtter 

Vi må støtte islendingene i å gjøre med
IMF slik som folket i Gudmundssons dikt,
som avsluttes slik:  

Vi flår skinnet av mørket
Og skjærer hodet av elendigheten.           TT

Ill.: Taklinger

NORDISK FORBRØDRING: Artikkelforfatteren sammen
med representant fra Attac Island på ikke ukjente
Mikrobryggeriet i Trondheim

En øy i hjertet 
Det internasjonale samfunnet er mer enn vedtak i IMFs styre.
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Taklingers utsendte medarbei-
der møter Eivind Hageberg fra
Attac i Hangaren på
Gløshaugen, og vi ønsker å
formidle for leserne av
Taklinger hvordan det går med
Coca Cola-saken.

Av Solveig Fossum
styremedlem NTNU/HiST Attac

S: Gratulerer med utfallet av fjorårets
kampanje, Eivind!

E: Tusen takk, absolutt fornøyd med
det!

S: Kan du fortelle meg hva som er galt
med The Coca-Cola Company? Ifølge
reklamen, er jo Cola ”the real thing”?

E: Det som vi i
Trondheim har foku-
sert mest på er
Coca-Cola i India,
der det er bevist at
mineralvann-fabrik-
kene deres bruker
opp grunnvannet i
nærheten av lands-
byer, der lokalbe-
folkningen er
avhengig av vann til husholdning og
landbruk. I tillegg har vi sterke indisier
på at de på 90-tallet ved flere tapperier i
Colombia har benyttet høyre-ekstreme
skvadroner som har kommet med trus-
ler og til og med drept fagorganiserte
arbeidere der.

I begge disse tilfellene har ledelsen i
Coca-Cola nektet å ta ansvar for det
som har skjedd, og de har stor grad
benyttet ulike pr-kampanjer for å dekke
over skamplettene, noe vi i Attac stiller
oss veldig skeptiske til. Cola har også
begynt med innsamling av regnvann
som de har delt ut til lokale bønder i
India. Amit Srivastava fra India
Resource Center har vært i Trondheim,
og han påpekte at dette innsamlede
vannet er for lite til å erstatte grunnvan-
net, og at dette tiltaket er blitt blåst opp
av Cola-fabrikkene.

Men det må sies at Cola i India har blitt
flinkere, de bruker mindre vann, og de
lekker ikke ut gift til bøndene lengre.

S: Tror du de er blitt flinkere pga inter-
nasjonalt press?

E: Jeg tror det skyldes både internasjo-
nalt og lokalt press, og jeg tror særlig
engasjementet til de berørte partene i

India har vært avgjørende, de har pro-
testert og demonstrert i flere år.

S: Mener du vi som etiske forbrukere
bør boikotte Coca-Cola? Er for eksem-
pel Pepsi mer ”rettferdig” enn Coca
Cola?

E: Godt spørsmål. Jeg mener at de som
vet hva Cola har gjort i India, Colombia
og andre steder skal ha muligheten til å
foreta et valg.  Hvorvidt Pepsi er mer
rettferdig vil jeg ikke spekulere i – vi ser
jo at Pepsi og Cola blant annet har ført
felles rettssaker mot indiske fylker som
har boikottet begge selskapene for å ta
grunnvann. Men Cola er tross alt størst.

S: Hva med Ubuntu Cola? Det er jo en
”fairtrade”-brus?

E: Ja, klart, men problemet med Ubuntu
er at den tappes i Storbritannia og er
dermed en ”langreist” brus, men den
smaker jo godt.

S: Kirkens nødhjelp har jo også enga-
sjert seg…

E: Ja, og de har også skrevet en rap-
port der de blant annet har intervjuet
berørte landsbyboere i India, som kan
leses på våre nettsider.

S: Hva har NTNU HIST Attac jobbet
med i forbindelse med denne kampan-
jen overfor SiT? Hvordan har dere job-
bet?

E: Vi har sammen med ulike organisa-
sjoner i Trondheim, Natur og Ungdom,
NTNU SU, Changemaker, og Fremtiden
i Våre Hender, hatt samtaler med SiT
Kafe, der vi har framstilt vår sak. Dette
har foregått over flere år, noe som tidli-
gere førte til innføring av Ubuntu Cola i
kioskene.

S: Hva har Attac Norge gjort?

E: Andre lokallag i Norge, og da særlig
Attac Blindern i Oslo, har også jobbet
med dette, og sentralledelsen oversatte
i 2006 en rapport om saken som startet
det hele.

S: Men SiT hevder kampanjen ikke har
hatt innvirkning på deres avgjørelse om
å inngå avtale med Pepsi /Ringnes i
stedet for Coca cola om å bli deres
hovedleverandør? De sier avgjørelsen
kun har økonomiske grunner?

E: SiT har gjennom hele dialogen siden
2006 vært klare på at økonomi betyr
mest, så slik sett er ikke dette overras-
kende. Men allikevel tror jeg at våre inn-
spill har bidratt så smått. Sist høst kom

vi i Attac sammen med andre organisa-
sjoner med en felles oppfordring til SiT,
hvor vi gjorde dem oppmerksomme på
at de brøt sine egne etiske retningslin-
jer. Det er klart vi håper dette hadde
innflytelse på SiT – det ville sendt dårli-
ge signaler om de fortsatte å bryte med
sin egen etikk.  I tillegg ville det nok ha
blitt bråk hvis SiT gikk ut og sa at de sa
opp kontrakten med Coka Cola av etis-
ke grunner.

S: Er Coca Cola-saken også en symbol-
sak for Attac? For det er jo mange
andre transnasjonale selskaper som
også opptrer kriminelt i land i sør for å
oppnå maksimal profitt?

E: Ja, klart, i og med at transnasjonale
selskaper generelt blir kritisert for å ha
dårlig innvirkning på lokaldemokrati og
arbeids- og levevilkår i land i sør. Og
skal du kjøre en symbolsak, bør du ta
den største.

S: Til slutt, er det noe du vil tilføye?

E: Jeg vil gjerne få berømme SiT. Vi har
helt siden 2006 hatt en god dialog med
SiT, hvor vi føler vi er blitt tatt seriøst.
De har sagt de er glad for at studenter
engasjer seg, og det synes vi er positivt.

S: Veien videre for Attac i Cola-saken?
For saken er vel ikke blitt løst?

E: Nei, vi skal fortsette å jobbe med
saken. Cola i Norge hevder beskyld-
ningene er utdatert, og det er vi uenige
i. For selv om de har forbedret seg, er
det fortsatt aktuelt å arbeide med dette.

S: Tusen takk! Og lykke til videre.       TT

Taklinger-intervjuet: Cola-kampen kronet med seier

VEKK ME’N: Faksimile fra Under
Dusken (som også intervjuet Eivind)
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Av Ronny Kjelsberg, Taklinger-redaktør 

Statsråd Aasland omtaler rapporten som
"modig, men ikke modig nok". Selv om det
er noe uklart hva denne type appeller til
moralske egenskaper har med sektorens
rammer å gjøre, hinter hun til at sektoren
burde tatt en "diskusjon om forholdet
mellom overordnet styring og faglig frihet,
og om hva det er som gjør det vanskelige
å foreta prioriteringer". (Mellom linjene her
kan vi kanskje lese at den faglige friheten
bør begrenses for å gi mer rom for "priori-
tering" fra ledelsens side.)

Jeg mener på den annen side at det er
åpenbart at det kan være på sin plass å
se på hvordan de rammene og målsty-
ringssystemene som staten de siste ti
årene har utsatt sektoren for, påvirker
mulighetene universiteter og høgskoler
har til å foreta prioriteringer basert på sine
egne faglige og vitenskapelige kriterier.

Rapporten tar delvis for seg noen av
disse elementene, men få av gruppas
anbefalinger går direkte inn på denne pro-
blematikken. Et element som blir direkte
påpekt er nullsumspillet rundt publika-
sjonspoeng. I dag får universiteter og
høgskoler belønningsmidler basert på
antall publiserte artikler i fagfellevurderte
tidsskrift av ulike kategorier, men disse
midlene fordeles ut av en fast pott, slik at
dersom alle publiserer mer, er det ingen
som faktisk får mer - et klassisk nullsum-
spill. Der foreslår utvalget at
potten nå økes når "produk-
sjonen" øker.

Det er åpenbart at dette spil-
let presser institusjonene til å legge forsk-
ning mer i retning av effektiv samlebånds-
produksjon av billigst mulige
"LPU"-artikler. (LPU = Least Publishable
Unit - en spøkefull benevning på den min-
ste informasjonsmengde som kan gene-
rere en poenggivende artikkel). Dette går
selvsagt utover kvaliteten, men det stjeler
like åpenbart de ressursene som kunne
gitt "handlingsrom", når man stadig vekk
må produsere mer for bare å oppretholde
økonomien i konkurranse med andre insti-
tusjoner.

Utvalgsmedlem Paul Chaffey fra NHO
kommer med en kommentar til utvalget på
sin blogg, med forutsigbare tirader over
fagforeninger, og sektorens manglende
evne til å forstå sin egen "konkurransesi-

tuasjon" og manglende
åpenhet for "nye impul-
ser". All den tid Chaffey
ikke evner å bli mer kon-
kret enn det han blir på
disse områdene, fram-
står det mest som et sur-
maget forsøk på å få fes-
tet noen merkelapper fra
en som ikke føler han
fikk gjennom sitt eget syn
godt nok i utvalget.

Chaffey blir derimot kon-
kret på punktet med
forskning. Han er enig i
at rammene for forsk-
ningen må økes, men
løsningsforslaget hans
virker mindre gjennom-
tenkt:
"Man kunne for eksem-
pel flytte penger fra den
frie grunnbevilgningen
og over til den resultat-
baserte forskningsfinan-
sieringen."

Dersom en økning i forskning bare følges
av en  tilsvarende reduksjon i grunnbevilg-
ningen, er vi jo akkurat like mye i et null-
sumspill som før. Chaffeys forslag er bare
en omfordeling mellom ulike budsjettpos-
ter. I forhold til å øke handlingsrommet er
det tvert imot et stort skritt i feil retning.

Grunnbevilgningen er jo nettopp den
bevilgningen som skaper handlingsrom.
Der målstyringsregimer kan virke som en
tvangstrøye som tvinger gjennom samle-
båndsproduksjon, kan en større grunnbe-
vilgning gi den friheten som er nødvendig
dersom vitenskapelige kriterier skal kunne
legges til grunn for UH-sektorens virksom-
het.

Akademia og de akademiske institusjone-
ne har tradisjonelt hatt en viktig demokra-
tisk rolle i samfunnet som institusjoner
som jobber nettopp etter kriterier om
vitenskapelighet og som har kunnskap og
sannhet som idealer. En solid grunnfinan-
siering og faglig uavhengighet har gjort de
mer uavhengige av både børs og kate-
dral, og muliggjort et kunnskapsbasert

korrektiv både til skiftende politiske ideolo-
gier og til markedets makt i  samfunnet.

I de senere årene har vi sett en ideologisk
dreining som har innskrenket friheten til
institusjonene og dermed svekket den
uavhengige rollen de skal ha. Både offent-
lig kontroll gjennom målstyringsregimer
som beskrevet over, og økt fokus på å
knytte universiteter og forskningsmiljøer
opp til næringslivet har i økende grad gjort
universiteter avhengige av institusjoner de
opprinnelig var tenkt å ha en uavhengig
rolle i forhold til.

Kunnskapsinstitusjoner er ikke bedrif-
ter. Læring og forskning er ikke pølsepro-
duksjon. Satt slik på spissen vil nok de
fleste være enige, men denne innsikten
virker å ha forsvunnet når man skal ta stil-
ling på et mer konkret plan. Derfor kan en
forskningsminister fra SV og NHO-man-
nen Chaffey virke nesten samstemte når
de omtaler utvalget som "lite modig", og
når de ber sektoren se mer på seg selv og
sine egne muligheter for "omstilling", hel-
ler enn de rammene sektoren blir pålagt å
jobbe innenfor.

Dersom man virkelig er interessert i å øke
sektorens handlingsrom, og å minske
avhengigheten av skiftende politiske vin-
der og av moter i næringslivet, er det    

Markedsmekanismer gir mindre ha
”Handlingsrom for kvalitet” er tittelen på rapporten fra et utvalg som har sett på det
såkalte "handlingsrommet" innenfor høyere utdanning.

JAVEL, STATSRÅD: Er Tora på sporet når hun omtaler utval-
gets forslag som ”ikke modige nok”, eller har hun glemt noe
vesentlig om akademias rolle i samfunnet? (Foto: Stig Weston)

æring og forskning er
ikke pølseproduksjonLL
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åpenbart at løsningen er å styrke grunn-
bevilgningen. Dersom man vil gjøre dette
uten å øke de totale rammene til sektoren
tilsvarende, vil det være en god mulighet
til å redusere den produksjonsavhengige
komponenten, og dermed begrense ska-
devirkningene slike målstyringssystemer
bærer med seg.

Handlingsromsutvalget berører nemlig
også en av disse skadevirkningene, og
ber KD redusere de totale rapporterings-
kravene. Kontinuerlig måling av og kon-
troll med en lang rekke indikatorer er
nemlig dyrt og krever en svært stor admi-
nistrasjon og et enormt byråkrati.

Det man derimot ikke helt tar innover
seg er at dersom man kutter kraftig ned
på antall indikatorer og på rapporteringen
og kontrollen, men opprettholder målsty-
ringsregimene på samme nivå, vil man få
en skisse av verden som er så grov at sty-
ring via den vil føre til uforutsette konse-
kvenser. For eksempel forskere som bru-
ker mer tid på å skrive søknader til EU og
på å klippe opp forskningsresultater, enn
på å faktisk forske og en kvalitetssenking
av studiene for å få igjennom fler studen-
ter for mindre penger.

Dersom man vil foreta nødvendige kutt i
rapporteringsregimer og kontroll, må man
samtidig redusere den resultatbaserte til-
delingen, og øke grunnbevilgningen for å
unngå at institusjoner og enkeltpersoner
tilpasser seg på måter som er lite ønskeli-
ge iht. kvaliteten på forskning og undervis-
ning, for å forbedre sin egen økonomiske
situasjon. Løsningen er altså den motsat-
te av det Paul Chaffey presenterer: Kutt i
de resultatbaserte tildelingene, og øk
grunnbevilgningene.                               TT

Senterpartiet gikk tungt inn i Attac-
ledelsen da tidligere internasjonal leder
i Senterungdommen Benedikte Pryneid
Hansen ble valgt til ny leder i Attac
Norge på årets landsmøte. AU-medlem
Morten Edvardsen har nemlig samme
bakgrunn.

Med seg på laget har Benedikte også
Thomas Nygreen som tok gjenvalg som
nestleder.

Nytt styre i Attac Norge:
Benedikte Pryneid Hansen, leder
Thomas Nygreen, nestleder
Ingerid Straume, nestleder
Emilie Ekeberg, AU
Bente Lien Nilsen, AU
Hans Theting, AU

Morten Edvardsen AU

Sveinung Holien
Marte Nilsen
Gernot Ernst
Marion Muehlburger
Per Medby
Line Tollefsen
Petter Håndlykken
Henrik Fjeldsbø

Også NTNU/HiST Attac har fått nytt sty-
re: 
Håkon B. Line, leder og økonomiansvarlig
Astrid Sundset Moe
Solveig Fossum
Eivind Hageberg
Ronny Kjelsberg, vararepresentant.
Torunn Lien Nilsen, vararepresentant

TT

HANDLING, ELLER BARE PRAT?: Det hit-
till siste bidraget i den evige serien av rappor-
ter, NOUer, planer og dokumenter som kom-
mer om høyere utdanning i Norge er
rapporten fra ”Handlingsromsutvalget”.

ndlingsrom Ny Attac-leder

FRA LANDSMØTET: Benedikte Pryneid Hansen er nyvalgt leder i Attac Norge.

Glem ikke Taklingers egen TV-
kanal, med det intuitive navnet
Taklinger TV.

På våre nettsider på org.ntnu.no/attac
finner du masse snacks, blant annet en
stor videosamling med mange foredrag,
debatter, tromming og annen moro.

Det siste vi har lagt til er en hel rekke
foredrag fra Attac-konferansen ”En
annen verden er mulig - men hvilken?”.
Her kan du møte blant annet Hillary Wainwright, Einar Mar Gudmundsson,
Americo Urquizo, Ali Esbati, Mette Nord, Dag Seierstad og mange fler. Løp og se. 

TT

På org.ntnu.no/attac:
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Seint i november før jul var det
klart for WTO-møte. Emilie
Ekeberg, leder i Attac Norge,
var sammen med Linn
Herning, handelspolitisk
ansvarlig i Attac, selvsagt på
plass.

Av Eivind Hageberg, styremedlem
NTNU/HiST Attac

- Etterhvert som arbeidet med Doha-runden
har drøyd ut,, har det sett ut til at WTO har
mistet sin tidligere sterke posisjon som
pådriver for handelsliberalisering. For
eksempel snakket utenriksminister Jonas
Gahr Støre etter WTO-forhandlingene i
Geneve i 2008 om «sammenbruddet av en
verdensorden». I hvor stor grad var minister-
møtet i Geneve i november kun en forma-
litet? Hva skjedde der nede, Emilie
Ekeberg?

Ministermøtet i november hadde ikke formelt
sett forhandlinger om Doha-runden på dags-
orden. WTO selv var veldig opptatt av å
understreke at dette ikke var et viktig møte,
men mer en type seminar. Men det er klart
at det foregår massevis av forhandlinger på
bakrommet når alle landene møtes på høy-
este nivå, og derfor var det også et godt
oppmøte av sosiale bevegelser som ikke
turde ta WTO på ordet. 

Vår egen utenriksminis-
ter hadde massevis av
bilaterale møter med
andre lands delegasjo-
ner. Det var både ple-
numssesjoner og arbeidssesjoner, hvor alle
ministrene diskuterte og holdt uendelige
mengder 3-minutters innlegg. På et slikt
ministermøte, et virrvarr av dress- og drakt-
kledde mennesker fra hele verden, er det
om å gjøre å holde tunga rett i munnen. Vi
hadde hyppige møter med andre NGOer,
hvor vi delte den infoen vi hadde fått, og for-
delte viktige møtesteder mellom oss. Til
sammen fikk vi med oss det viktigste.

- I hvor stor grad er en "annen verdensor-
den" på innmarsj? Vil interesser fra sør i
framtiden kunne få gjennomslag i WTO?

Noe av grunnen til at WTO-møtene lenge
ikke har ført frem, og man ikke har klart å
ferdigforhandle en ny frihandelsavtale selv
om man har forsøkt i snart ti år, er at kunn-
skapen om og motstanden mot WTO er blitt
større, også blant sivilsamfunn og organisa-

sjoner i Sør.
Det er en stør-
re oppmerk-
somhet om
hva WTO gjør,
og hvilke kon-
sekvenser
avtalene får.
Det er i seg
selv en seier
at vi så langt
har klart å
stoppe Doha-
avtalen, som
inneholder økt
liberalisering
og utvidelse
av WTO, mer
av den medisi-
nen som har
gitt oss de glo-
bale krisene

Men det er mange som ønsker seg en slik
avtale - Gahr Støre argumenterte på minis-
termøtet for at vi må ferdigforhandle Doha-
runden raskest mulig, til tross for at denne
avtaleteksten ikke tar inn over seg verken
klimakrisen, finanskrisen eller matkrisen, for
raskest mulig å komme i gang med en ny
avtaletekst, som kan bidra til å løse de glo-
bale krisene. Snakk om bakvendt argumen-
tasjon!

Samtidig må vi komme på offensiven for å
endre det WTO-regelverket som allerede
eksisterer. Verden må starte på nytt med en
avtale som har som utgangspunkt å løse de
globale krisene, og sikrer landene et politisk
handlingsrom til å både hindre og møte
fremtidige kriser.

- Hvilken rolle ser du for deg at WTO kan
spille for å løse disse krisene?

På samme måte som at G20-lederne har
blåst liv i et fallitt-erklært IMF etter krisen,
forsøker de å gjøre det samme med WTO.
På sitt toppmøte i Pittsburgh i september,
ble G20-lederne enige om en fremdriftsplan
for WTO-forhandlingene, som de ønsker
skal føre til en ferdigstilling av Doha i 2010.
Faren med at G8 har blitt til G20, er at de
fattigste landene mister viktige alliansepart-
nere i de større utviklingslandene, slik som
Kina, India, Sør-Afrika og Brasil, som nå kan

ta diskusjonene på bakrommet i G20.

- Fra Norges side, er det ønsket om en
annen og mer rettferdig verden eller fokuset
på egne interesser som dominerer i slike for-
handlinger?

Norge forsøker seg på en blanding, men
egne interesser dominerer vinner hver gang
det er konflikt mellom disse to målene.
Norge har helt klart et janusansikt i WTO.
Når det gjelder symbolsaker, som ikke får
konsekvenser for Norges snevre økonomis-
ke interesser, kan vi være progressive og ta

til orde for en mer
rettferdig verden. Men
hver gang det er
snakk om norske
interesser er det dis-
se som gjelder. 

Et eksempel: Under sitt hovedinnlegg til
ministermøtet tirsdag 1. desember, snakket
Jonas Gahr Støre om hvordan finanskrisen
har rammet fattige land hardest. Det Støre
ikke sa i talen sin, er at Norge inngår i en
aggressiv allianse med de landene som er
mest offensive på finansliberalisering, blant
annet USA og EU. Kravene om liberalisering
av finanstjenester, som ble lansert før
finanskrisen slo inn, innledes med teksten: "I
lys av viktigheten av liberalisering av finans-
tjenester for global økonomisk vekst, stabi-
litet og utvikling...". Skal vi ha lært noe av
krisen, må det være at nettopp liberalisering
av finanstjenester er en av de største trus-
lene mot økonomisk stabilitet og utvikling.
Selv etter krisen avviser Norge å trekke dis-
se kravene.

- Du og Linn Herning var også tilstede ved
alternativmarkeringen. Hva skjedde der?

WTO halter videre 
Taklingers Eivind Hageberg intervjuer Emilie Ekeberg om
WTO-møtet i november 2009

i år etter Seattle har vi lykkes på den
måten at WTO enda ikke har klart å ferdig-
forhandle en ny avtale

-T-T

EKEBERG&HAGEBERG: Her i hyggelig passiar på Attac-konfe-
ranse i Oslo.                                                         (Foto: Taklinger)
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Det internasjonale nettverket mot WTO,
"Our World is Not For Sale", hvor også
Attac er med, hadde flere møter daglig, for
å diskutere hva som skjedde i forhandling-
ene, felles medieutspill, og felles aksjoner.
En australsk dame skrev sangtekster om
WTO-forhandlingene til velkjente Beatles-
melodier, som vi sang for delegater og
ministre inne i selve møtelokalet. Før
ministermøtets avslutningsmøte hadde vi
en symbolsk begravelse av WTO i lobby-
en, med gravstein, blomster, lys og sang.
Det ble også arrangert aksjoner og marke-
ringer rundt omkring i Geneve, blant annet
guidede turer til storselskaper som øde-
legger miljø og finansinstitusjoner som
lobby'er for mer finansliberalisering i
WTO. Lørdagen før forhandlingene
begynte, var det en større demonstrasjon i
Geneve mot WTO, som også vi fra Attac
Norge deltok i.

- Var det mange som  ønsket seg tilbake
til «Battle for Seattle» for ti år siden?

Ti år etter Seattle har vi lykkes på den
måten at WTO enda ikke har klart å fer-
digforhandle en ny avtale. Samtidig var
mobiliseringen til Geneve mindre denne
gangen. Det skyldes at dette ministermø-
tet ikke var et forhandlingsmøte, som det
ikke skulle komme noen avtale ut av. I
stedet ble klimamarsjen i København med
over 100 000 mennesker en uke etter pri-
oritert. 

- Hva ble resultatene av forhandlingene i
Geneve? Og hva skjer på WTO-fronten i
2010?

Formelt sett, ikke mye. En slutterklæring
ble "bestemt", teksten ble banket igjen-
nom før oversetterne hadde rukket å over-
sette innholdet til delegatene. Men det er
en økt møtevirksomhet i WTO fremover,
og et sterkt ønske fra G20-lederne om å
få i havn Doha-runden. 

Som G20-lederne, er det Norges posisjon
at Doha-runden må i havn innen utgangen
av 2010. Møtevirksomheten i WTO er nå
trappet opp, for å forsøke å få til en ny
avtale i 2010. Samtidig er det fortsatt
mange uenigheter, som taler i mot at vi får
en ny avtale i 2010. I Attac må vi være
som speiderne, alltid beredt!                  TT

ALLTID DEMO!: Til tross for at det var
mindre oppmerksomhet rundt dette
WTO-møtet i forhold til en del tidligere
møter, var det også her demonstrasjo-
ner.

Av Håkon B. Line
Leder, NTNU/HiST Attac

Vi har startet opp en
dokumentarfilmklubb her
i byen, Cinema Politica
Trondheim. Den er et
samarbeidsprosjekt vi
har innledet sammen
med SAIH, LAGiT og
Amnesty. Annenhver
torsdag klokka sju, hele
våren gjennom, viser vi
uavhengige politiske
dokumentarfilmer i
Realfagbygget på
Gløshaugen, auditorium
R9. Filmene på pro-
grammet vårt tar opp
temaer og forteller histo-
rier som ofte ignoreres
eller feilrepresenteres i
konvensjonelle media.
De dreier seg om alt fra
miljøvern og menneske-
rettigheter, til opphavs-
rett og folkelige opprør.
Alle visningene er selv-
følgelig gratis, og vi vil
ofte invitere en person
som vet ekstra mye om saken til å kom-
me og svare på spørsmål etter filmen.

Vi samarbeider også med debattforumet
Café NordSør i vår, så noen av filmene
på  programmet vårt vil ta opp de sam-
me temaene som møtene deres. Slik
kan filmene fungere som en slags intro-
duksjon til temaet som tas opp på
møtene. Noen ganger er rekkefølgen
motsatt, og det er CNS-møtene som blir
introduksjoner til filmvisningene.

Cinema Politica Trondheim er en del
av et internasjonalt filmklubbnettverk
som har base i Montreal, Canada.
Nettverket drives på frivillig basis av
ekteparet Ezra Winton og Svetla Turnin,
to stipendiater ved Concordia
University. I tillegg til å administrere de

mer enn seksti filmklubbene rundt
omkring i nettverket, arrangerer de også
sine egne filmvisninger hver uke i uni-
versitetets kinosal. Concordia er kjent
for å ha et politisk oppegående og akti-
vistisk miljø, og visningene her trekker
opp mot 700 besøkende.

Vi har mange spennende filmer på pla-
katen denne våren, som vi gleder oss til
å vise. Kom innom Realfagbygget i vår
for prisbelønte dokumentarer og interes-
sante diskusjoner med kunnskapsrike
innledere.

For mer info, og vårens filmprogram,
besøk hjemmesida vår på: 'cinemapoliti-
ca.org/trondheim'. Vi er også på facebo-
ok, og hvis du vil skrive deg på mailing-
lista, send meg en mail på
hakonbar@stud.ntnu.no.                      TT

Suksess med politisk film-
klubb i Trondheim

EZRA&SVETLA: Også kjent som  Ezra Winton og
Svetla Turnin, er folkene bak Cinema Politica-prosjektet
og trives i kinosalen både med og uten popcorn.

Foto: Rachel Granofsky



Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 0539 6011826. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
redaktøren.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Med Martine

1. Vi skal fram til et engelsk begrep,
som billedlig står sentralt i filmen
Haisommer.

Dette begrepet er også et norsk
adjektiv, som ofte nevnes i forbin-
delse med Mr. Darcy fra filmen
«Bridget Jones».

Tre bokstaver: __ __ __

2. Vi skal fram til en julerett
som fins på mange norske lunsj-
bord. Ofte hermetisert og dessuten
språklig beslekta(?) med en tysk-
østerriksk historisk
hendelse som fant
sted samme år som
denne nobelpris-
vinneren med en
trondheimskafè
oppkalt etter seg,

ble født. 

Fra denne juleretten trekker du så
fra en forkortelse som favner
både Mac, Windows og Linux.

Fire bokstaver. __ __ __ __ 

3. Det motsatte av å være gammel. I
flertall. (Denne må til og med du
klare!)

Fire bokstaver: __ __ __ __

4. Denne norske forfatteren
(som også har en mangelsykdom
utenom det vanlige) gav i 2009 ut
denne romanen, med tittel som
speiler problemer som gjerne duk-
ker opp i ei spesialtjeneste i en av
våre mest brukte søkemotorer. 

Vi skal imidlertid fram til forfatte-
rens korteste boktittel, fra en
roman om ekspidisjoner og om det
å bygge landet.

En bokstav: __

5. Med litt godvilje: navn på
svensk fotballtrener, minus «hainn-
feinnet» (som forøvrig presenteres
i imperativ) - og trekk fra en «akutt
aksang».

To bokstaver: __ __

Løsningsordet leveres i Martines
postkasse. Du kan vinne heder,
verdighet og en marsipangris som
ble igjen etter jul! Vinneren offent-
liggjøres i neste nummer av
Kaklinger.                                   TT

Etterpåske-
vårnøtter:
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Ellers i dette nummer:

Island etter krisa
Taklinger-redaktøren
har intervjuet to pro-
minente medlemmer
av Attac Island om
situasjonen på saga-
øya etter krisa. (s. 5)

Ungarn innfører
finansskatt
Håkon Line skriver
om den overraskende
utviklingen i det ellers
svært høyreorienterte
Ungarn. (s. 3)

Forskning til salgs
Lederskribenten er
kritisk til både stat og
kapitals påvrikning på
forskningen i dette
nummerets leder 
(s. 2)

Kaklinger:
Løs Lives kronglete
nøtter: (s. 8)

Bli medlem! 
Fyll ut Taklingers eks-
klusive innmeldings-
skjema, og send det
inn portofritt! (s. 8)

På internett
Glem ikke Taklingers
egen TV-kanal,
Taklinger TV. Du
finner den på våre
nettsider på
org.ntnu.no/attac

Akademisk kapitalisme
- Bokutgivelse på Res Publica med utgangs-
punkt i arbeidet til NTNU/HiST Attacs arbeids-
gruppe på forsknings- og høyere utdannings-
politikk. Les mer på s. 3

Streikehøst for 
europeiske studenter
Den økonomiske krisa påvirker hverdagen for
studenter over hele Europa. I noen land, som
Frankrike, går de på gatene. I andre land emigrerer
de. Les om utviklingen og om utdanningsreformene
som lurer i bakgrunnen på side 6-7.

DEMONSTRERER: I mange land har studenter de siste månedene protestert mot
nedskjæringer og innstramminger som følge av krisa. Her fra London. (Foto.
SUARTS)
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Forskning til salgs?

De siste dagene har det skapt stort opp-
stuss at forskningsstiftelsen SINTEF ble
forsøkt presset til å endre konklusjonene
sine i en rapport om norsk sykefravær.
SINTEF kunne ikke avdekke at det nor-
ske sykefraværet var spesielt stort
sammenlignet med andre land, den kon-
klusjonen var oppdragsgiveren -
Arbeidsdepartementet - mindre fornøyd
med.

Vi bør bruke denne anledningen til å ta
en større og mer grunnleggende debatt
om hva vi vil med norsk forskning, om
hvordan den styres og finansieres.

Så lenge store, og økende deler av
forskningen blir finansiert eksternt, og
foretatt som oppdragsforskning, vil man
vanslig unngå at oppdragsgiver får makt
over forskningen. Om ikke direkte juks -
så i det minste makten til å legge den
forskningen man ikke liker i skuffen, og
publisere den man er fornøyd med

Om det er tobakksindustrien som finan-
sierer forskning for å underslå helseska-
dene av sin aktivitet (noe vi så en del til
internasjonalt for noen tiår siden), eller
oljeselskaper som forsøker å “grønnvas-
ke” seg på samme vis, eller om det er
Arbeidsdepartementet som forsøker å
undergrave sykelønnsordninga, er
grunnlaget for problemet det samme:
Det er ikke-vitenskapelige motiver som
får lov til å legge premisser og rammer
for, og til og med påvirke konklusjonen
av forskningen. Det blir det ikke god
vitenskap av.

Ronny Kjelsberg
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Av Ronny Kjelsberg (red.)

NTNU/HiST Attac har lenge jobbet
med (eller rettere sagt mot) New
Public Management på mange
fronter. Vi  har i flere år hatt en
gruppe som har jobbet med spørs-
mål rundt høyere utdanning, og
har hatt særlig fokus på nyliberale
reformer innen sektoren - deriblant
også New Public Management. 

Noe av det første vi tenkte på da vi
startet arbeidet, var å forsøke å
lage en mer helhetlig framstilling
og analyse av problemene i sekto-
ren gjennom en artikkelsamling e.l.
Etter å ha jobbet med spørsmålet i
ulike miljø en stund, fikk vi koblet
på forlaget ResPublica, og artikkel-
forfatteren er nå redaktør for en
bokserie/pamflettserie som
omhandler utviklingen i sektoren.
Med meg har jeg et redaksjonsråd
som er rimelig bredt sammensatt
fra ulike miljø, men med tyngde
nettopp fra NTL og Attac. Andre loka-
le attacere i redaksjonsrådet er
Torunn Lien Nilsen, Sigrunn Tvedten
og Ronny Myhre. Ellers består rådet
av Ann Kristin Alseth, Paul Bjerke og
Håvard Nilsen.

Den første utgivelsen er nå klar. Det
er boken "Akademisk kapitalisme" av
Knut Kjeldstadli - kjent historieprofes-
sor ved UiO, og tildligere landsstyre-
medlem i Attac Norge. Fra forlagets
omtale:

"Universitet og høyskoler verden over
har de siste tiår gjennomgått omfat-
tende reformer. De styres i økende
grad som kunnskapsbedrifter, og
utdanning er blitt en global, kommersi-
ell vekstindustri: Multinasjonale sel-
skaper sponser forskning og får ene-
rett på resultatene. Viktig kunnskap
hemmeligholdes av kommersielle
hensyn. I Norge tilbyr universiteter
gründerkurs og bruker millioner på
reklame. Hva skyldes denne utvikling-
en? I denne boka viser historieprofes-
sor Knut Kjeldstadli med en rekke
konkrete internasjonale og norske
eksempler hva reformene innebærer,
og hva som er drivkreftene bak.
Kjeldstadli spør også om hvordan vi
bør tenke konstruktivt om vitenskap
og høyere utdanning. Mellom den
markedsliberale og de verdikonserva-

tive idealer om dannelse tar han til
orde for en tredje posisjon: et enga-
sjert og forpliktet samfunnsuniversitet,
fritt fra statlige og kommersielle
føringer. Kjeldstadli leverer en offen-
siv kritikk av den akademiske kapita-
lismen, for et universitet som verken
er kunnskapsfabrikk eller elfenben-
stårn."

Det er åpenbart at det trengs kunn-
skap og opplysning om utviklingen i
sektoren. Alt for mange sitter på sin
egen tue og kikker nærsynt på sine
egne problemer uten å se sammen-
hengene med andres problemer på
andre områder. Faglig ansatte ser sin
demokratiske innflytelse og faglige fri-
het innskrenkes. Administrativt ansat-
te møtes av en hverdag med stadig
mer rigorøse rapporterings- og doku-
mentasjonsregimer. Studenter i Norge
føler seg kanskje fortsatt trygge, men
de burde kikke ut i resten av verden
hvor skolepengene økes og tilbudet
forringes. Dersom utviklingen fortset-
ter står det for døren også her. Derfor:
Jobber du eller studerer ved en høy-
ere utdanningsinstitusjon, eller har du
gjort det/ tenker å gjøre det/ kjenner
du noen som gjør det, eller bryr du
deg rett og slett bare om framtida for
kunnskap, utdanning, vitenskap og
dermed samfunnet generelt? Skaff
deg kunnskap: Bestill boka på
http://respublica.no                           TT

Ny bok om reformer i
høyere utdanning
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Ungarn fikk i oktober 2008 en red-
ningspakke til 15,7 mrd dollar av
det internasjonale pengefondet
(IMF), og ble dermed det første
EU-landet til å få IMF-støtte. Nå
gjør Ungarns regjering opprør
mot IMFs krav om privatiseringer
og kutt i det offentlige, og innfø-
rer en midlertidig bank- og finans-
skatt for å fylle igjen budsjettun-
derskuddet.

Av Håkon Line, leder NTNU/HiST Attac

Bakgrunn
Da finanskrisa rammet Europa høsten
2008, var Ungarn i en spesielt sårbar
posisjon. Landet hadde lenge slitt med
høy gjeld og store underskudd på stats-
budsjettet. 60% av ungarske hushold-
ninger hadde tatt opp lån i fremmed
valuta, hovedsaklig euro og sveitsiske
franc, og regjeringa hadde hendene ful-
le med å holde inflasjonen nede. Krisen
bragte lånetørke og masseflukt fra den
ungarske valutaen, og i oktober 2008 så
det ut til at Ungarn ville bli det første
europeiske landet til å gå over ende.
Den europeiske sentralbanken fryktet
en dominoeffekt, og gikk sammen med
IMF og verdensbanken om en rednings-
pakke til en verdi av 25,1 milliarder dol-
lar. IMF fikk ansvar for lånet, og satte
straks i gang en hestekur . Målet var å
krympe budsjettunderskuddet til 3,8%
av BNP, og for å nå dette målet, krevde
pengefondet store kutt – i offentlige løn-
ninger og pensjoner, i landbrukssubsidi-
er og subsidier til offentlig transport.
På dette tidspunktet hadde Ungarns
sosialdemokratiske regjering kjørt et tøft
løp i over to år allerede. De hadde økt
skattene og kuttet tungt i offentlige utgif-
ter for å få kontroll på budsjettunder-
skuddet. Da IMF kom med sine krav på
toppen av det hele, var begeret endelig
fullt, og folk gjorde opprør. 

Statsministeren måtte gå i 2009, og
sosialdemokratene led et sviende
nederlag i valget året etterpå. Det høy-
renasjonalistiske partiet Fidesz vant to
tredeler av setene.

Saken
Dette overveldende flertallet ga Fidesz
mandat til å endre grunnloven, og sist
partiet satt ved makten hadde det
gjennomført omfattende kutt og solgt
unna mange statseide selskaper.
Ungarns kreditorer var derfor overlykke-

lige. Det internasjonale kredittvurde-
ringsbyrået Fitch så Fidesz' grunnlovs-
endrende mandat som en enestående
mulighet til å gjennomføre "dyptgri-
pende strukturelle endringer", og opp-
justerte Ungarns kredittstatus.
Overraskelsen var derfor stor da det
nye regjeringspartiet erklærte at kuttpro-
grammene skulle opphøre umiddelbart,
og at Ungarn ville nå målet om 3,8%
underskudd gjennom å innføre en mid-
lertidig skatt på bank- og finanssekto-
ren. En viktig grunn til Fidesz' uvilje mot
videre kutt, er at de frykter ytterste fløy
av den høyrebølgen som brakte dem til
makten. Det høyreekstreme partiet
Jobbik har vokst seg sterkt på å nøre
opp under den sosiale uroen, og debu-
terer i parlamentet med en oppslutning
på 16,6%.

Finansminister Gyorgy Matolcsy:
"Videre runder med innstramminger er
utelukket. Ungarn har vært underlagt et
slikt program i fem år allerede, vi har
arvet det fra den forrige regjeringen, og
vi vil gjøre det av med de uheldige kon-
sekvensene disse tiltakene har med-
ført...vi kommer til å innføre bankskat-
ten."

Denne skatten skal være virksom i to år,
og pålegger ungarske banker å betale
et beløp tilsvarende 0,5% av omset-
ningen. Forsikringsselskaper, aksjeme-
glere og aksjefond vil også skattlegges.
Myndighetene regner med å få inn

omkring 900 millioner dollar per år i
regnskapsårene 2011 og 2012, mer enn
nok til å oppfylle IMFs krav.

Den 23. juli i år ble bankskatten vedtatt
med overveldende flertall (301 mot 22
stemmer), og reaksjonene fra finansver-
denen lot ikke vente på seg. Bankene
truet med å flytte midlene sine ut av lan-
det. Ungarns myntenhet, forinten, falt
på kort tid med 2,4%, mens børsen falt
med over 4%. Internasjonale kredittvur-
deringsbyråer kom med advarsler om å
nedgradere Ungarns kredittverdighet.
IMF brøt umiddelbart alle forhandlinger
og frøs utbetalingene som de hadde
påbegynt i oktober 2008. Dette siste
bekymret ikke ungarerne nevneverdig,
siden de da kun var tre månedlige inn-
betalinger fra å ha mottatt hele IMFs
lånepakke.

Stabilisering
IMF og den europeiske sentralbanken
har nå gjenopptatt forhandlingene med
Ungarn. Den massive kapitalflukten og
påfølgende finansielle nedsmeltingen
har ennå ikke materialisert seg. Land
som Hellas og Portugal ser nå til
Ungarn for alternativer til kreditorveldet
som er i ferd med å feste grepet om
økonomiene deres. Om denne bank- og
finansskatten blir en suksess, vil Ungarn
ha demonstrert at det går an å komme
seg ut av gjeldskrisa uten å la interna-
sjonale kreditorer ta kontroll over stats-
budsjettet.                                          TT

Ungarn trosser IMF – innfører finansskatt

ORBÁN DEN 1.: Ungarns statsminister Viktor Orbán overrasket mange med
sin innføring av finansskatt.
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Av Ronny Kjelsberg, Taklinger-redaktør

For å litt dypere innsikt i situasjonen på
den forblåste øya, tok vi turen til en
koselig blokkleilighet på Hringbraut i
Reykjavik for å snakke med Sólveig
Jónsdóttir og Árni Daníel Júlíusson som
er henholdsvis leder, og styremedlem i
Attac Island.

Finanskrisa på Island har påvirket
livene til vanlige islendinger på mange
måter. Arbeidsledigheten har gått kraftig
opp til 10% som er svært høyt etter
islandske forhold, og levekostnadene
har økt kraftig - særlig for folk som har
lån, sier Sólveig Jónsdóttir. Dette gjel-
der spesielt lån i utenlandske valutaer,
som mange ble oppfordret til å ta opp.
Etter at kronekursen ble halvert av kri-
sa, er disse blitt svært dyre.

Island må åpenbart forsøke å leve av
noe annet enn å selge derivater i framti-
da, og selv om antall sauer på øya har
gått noe ned de siste årene, har den i
liket med New Zealand fremdeles mer
sauer enn folk. Hva kan Island leve av i
framtida? I følge Árni Daníel Júlíusson
står kampen om Islands framtid nå. Det
foregår en kamp om energisektoren.
Sosialdemokratene som er i regjering
går inn for privatisering, og i tillegg til
lånekrisen er dette kanskje den mest
presserende politiske saken nå. 

Sólveig og Árni frykter at en privatise-
ring av energisektoren vil føre til at
multinasjonale selskaper etablerer seg
og fører Island inn i nok en bobleøkono-
mi - denne gang med utgangspunkt i
kontroll med øyas gode tilfang på miljø-
vennlig energi.

Árni, som er historiker, peker på at
Island hadde en ganske sunn og bære-
kraftig økonomi fram til nyliberalismen
slo gjennom på 80-tallet, og kanskje
kan en vei mot framtida være å kikke litt
bakover.

Den politiske situasjonen på Island er

selvsagt også påvirket av “kasserollere-
volusjonen” hvor bl.a. det høyreorienter-
te Selvstendighetspartiet ble kastet fra
makta, og en ny regjering ble dannet av
Sosialdemokratene og de
Venstregrønne.

På de siste meningsmålingene fra
Island virker det derimot som om regje-
ringspartiene går tilbake på menings-
målinger, mens de gamle konservative
går fram. På et vis kunne det se ut som
om ting er på vei tilbake til "normalen",
men med valget av en komiker fra tulle-
partiet "Besti Flokkurinn" til ordfører i
Reykjavik tyder det kanske mer på at
folk er desillusjonerte og mangler tillit til
alle de politiske partiene.

Árni mener at mainstreamholdningen
blant islendinger flest nå er i en “pro-
testmodus”. Skuffelsen er stor over den
sittende regjeringen, uten at tilliten til
partiene som brakte landet i krisa er blitt
større av den grunn. Både Árni og
Sólveig er derimot positive til det nye
politiske partiet “Bevegelsen” som ble
startet etter krisen. De er den reelle
opposisjonen, og jobber iherdig for å få
til økt åpenhet rundt de politiske proses-
sene, sier Solveig. Så det virker som
det finnes et lite gnist av håp partipoli-

tisk også, men det viktigste av alt er
kanskje at vanlige islendinger er blitt
mye mer aktive mener Sólveig og Árni.

Meningsmålinger tyder også på at
islendinger nå er mer mot EU enn
noensinne. Det lille blaffet rundt med-
lemskap like etter krisen synes å være
borte. Eurokrisen har vel kanskje også
vist at EU-medlemsskap ikke er noen
garanti mot økonomiske problemer.

Attac Norge har som kjent vedtatt å ikke
ta noen stilling til norsk medlemskap,
selv om vi er veldig kritiske til mye av
EUs økonomiske politikk. Attac Island
har heller ikke tatt noe bestemt stand-
punkt i så måte, men Árni bekrefter at
stemningen ikke er stor for medlemskap
på Island nå, og både Sólveig og Árni
ser det som svært lite sannsynlig at
Island kommer til å bli EU-medlem i
overskuelig framtid.

Attac island ble som kjent dannet som
en reaksjon på krisa. Solveig sier at
organisasjonen fremdeles er ung, og
ikke har noen sterk økonomi, men at
den har blitt godt motatt av islending-
ene, og både Sólveig og Árni er positive
til arbeidet med Attac framover.

Taklinger-intervjuet:

Island etter krisa
Dersom du kjører litt rundt på Island nå om dagen, er det ikke vanskelig å finne halvferdige skje-
letter av bygninger som ble brått forlatt da krisa slo til og pengene forsvant. Likeledes ser man
ferdige prosjekter og butikklokaler som står tomme. Islands økonomi fikk seg en kalddusj etter at
de såkalte “finansvikingene” brukte landets ressurser i sitt kasinospill og tapte.

INGEN HJEMME? Det er ikke vanskelig å finne både nybygde, men tomme og
halvferdige bygninger på Island etter krisa.
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Det virker likevel ikke
som de kan regne med
støtte fra det “offisielle”
Island i arbeidet. Etter
den såkalte "kaserollere-
volusjonen" har nemlig ni
demonstranter, deriblant
Attac-lederen Sólveig
Jónsdóttir blitt tiltalt for
“fornærmelse av
Alltinget.”

Sólveig forteller enga-
sjert om hva som skjed-
de. En rekke aktivister
var på vei inn i
Alltingssalen for å følge
debatten og saksbe-
handlingen der - noe de
har en lovfestet rett til.
Det er også flere eksem-
pler på historisk prese-
dens på Island, hvor akti-
vister og grupper har
møtt opp i Alltinget og
lest opp erklæringer.
Aktivistene ble likevel
fysisk stoppet av vektere
på vei inn, og i etterkant
er altså ni mer eller min-
dre tilfeldig utplukkede
blitt anklaget etter en paragraf som har
en strafferamme på 1-16 år.

Aktivistene er bl.a. blitt anklaget for å ha
dyttet et vakt i forsøket på å komme inn
i Alltinget, men video fra overvåkingska-
meraer viser at denne versjonen av
hendelsesforløpet ikke stemmer.
Prosessen mot de ni aktivistene fortset-
ter likevel, og over 600 islendinger som
deltok i demonstrasjonene i 2008 har nå
skrevet under på et opprop hvor de kre-
ver å bli anklaget etter samme paragraf
dersom tiltalen ikke frafalles.

Denne prosessen innbyr ikke til tillit til
det islandske etablissementet, sier
Solveig, og man kan undres over hvor-
vidt dette ikke er en avledningsmanøver
for å ta oppmerksomheten bort fra akti-
vitetene til de islandske elitene selv. En
ting er i alle fall sikkert: I det som i prak-
sis må være Islands histories største
ran, satt de kriminelle på innsiden av
Alltinget - de sto ikke på utsiden og pro-
testerte.

Til slutt måtte vi spørre litt om
“Icesave-avtalen”. Etter at den island-
ske Landsbanki gikk over ende i finan-
skollapsen i 2008 har regjeringene i
Storbritannia og Nederland krevd at den

islandske regjeringen garanterer for
minst 20 000 Euro for hver av de uten-
landske kontiene som ble promotert
under “Icesave”-logoen. Tanken om at
islandske skattebetalere nå skal betale i
dyre dommer for “finansvikingenes” akti-
viteter er ikke populær i Island, og en
avstemning om avtalen endte i et klart
nei, noe Sólveig ser på som en stor sei-
er. Både resultatet og oppslutningen var
også et nederlag for regjeringen selv
om den allerede hadde begynt å for-
handle fram en bedre avtale. Sólveig
håper at man nå kan få til mer rettferdi-
ge forhandlinger, hvor en tredjepart kan
komme inn i bildet og bidra.

Árni forteller at man nå
har funnet ut hvor
Icesave-pengen har blitt
av, og mye er sporet til
ulike skatteparadiser.
Debatten om Icesave
på Island, minner litt om
debatten rundt red-
ningspakkene i andre
europeiske land.
Finansspekulanter har
først kjørt økonomien i
grøfta, og deretter sen-
des regninga til vanli-
ge folk. Attacs alterna-

tiv er selvsagt å legge avgifter på
finansspekulasjon, slik at regninga sen-
des tilbake til de som skapte krisa.

Den viktigste lovnaden til den nye regje-
ringa etter at den forrige ble kastet
gjennom noe som nærmest må beskri-
ves som en revolusjon på Island, var å
skape bedre åpenhet og gjennomsiktig-
het, men i forhold til Icesave-avtalen har
de sviktet denne lovnaden, sier Sólveig. 

På tross av skuffelser med nye og gam-
le regjeringer, er likevel ikke situasjonen
håpløs for islendingene. De har jo Attac.

TT

Taklinger-intervjuet:

HARBARKEDE KRIMINELLE: Attac-leder og terror-tiltalt Sólveig Jónsdóttir med Attac-styremed-
lem Árni Daníel Júlíusson ved sin høyre side (dvs til venstre for deg som leser dette).

PÅ ORG.NTNU.NO/ATTAC: Se video av hele intervjuet
på NTNU/HiST Attacs nettsider (Taklinger TV).
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Av Marek Jasinski,
Taklingers
Europaanalytiker

I skrivende stund foregår
fortsatt de massive strei-
kene i Frankrike selv om
pensjonsreformen allere-
de er blitt vedtatt og trådt
i kraft som lov. 

I det norske mediebildet
har streikene vært mye
diskutert. Tove Gravdal har
poengtert den manglende
dialogen og samarbeidvil-
jen mellom regjering og
fagbevegelsen i Frankrike,
sentrale LO-skikkelser fra
forskjellige fløyer slik som
Roar Flåthen og Arne
Byrkjeflot har begge
poengtert at de foretrekker
den «norske modellen».
Cicillie Fagerlid har snak-
ket om tradisjonen for opp-
rør i fransk kultur, Magnus
Marsdal skriver om
demonstrasjonene som uttrykk for mis-
nøye med økende ulikhet og klasse-
kamp, mens Adresseavisen kaller
«franskmenn og andre søreuropeere»
for gratispassasjerer. Den mest hyppige
repeterte informasjonsbiten er nok den
som Gudmund Hernes skrev i
Morgenbladet: «Dagens strid står om
man skal beholde en pensjonsalder på
60 når levealderen har økt med 20 år
på 60 år».

Det er alltids verdt å se nærmere på
om saken virkelig kan beskrives av en
så tilsynelatende rimelig påstand når
over 1 million mennesker over flere
dager tyr til streiker og demonstrasjoner
som lammer landet, men likevel oppnår
over 70 % støtte blant befolkningen.

Etter mange år med nyliberalising har
den økonomiske krisen slått hardt inn i
Frankrike, enorme skattekutt til de rikes-
te, svekking av arbeidsrettigheter og
store redningspakker til næringslivet har
gitt Frankrike en dalende økonomi, raskt
økende gjeld og en arbeidsledighet på
over 10 % (25 % for de under 25).
Spekulasjonen blant de få er blitt til en
regning for de mange og når regningen

nå skal betales går det fortsatt i nylibe-
ral tankegang. Skattene til de rikeste blir
ikke hevet, derimot skal staten kutte
hele 10 % på tjenester innen 2013.

Pensjonsalderen økes fra 60 til 62 for
tidligpensjon og 65 til 67 for full pensjon.
Pensjonsalderen er når du kan pensjo-
nere deg, men den avhenger også av å
ha oppnådd et visst antall år i fullt
arbeid hvor man har betalt inn til syste-
met. Denne grensen økes nå gradvis til
41,5 år i 2020 og vil deretter  levealder-
indekseres. 

Utdanningsnivået som kreves i arbeids-
markedet øker, og dette samt høy
arbeidsledighet gjør at flere og flere
unge kommer inn i arbeidslivet senere
samtidig som eldre opplever å bli pres-
set ut av jobb tidligere. Det blir stadig
vanskeligere å stå i arbeid i over 40 år.
Verst går det utover de svakeste i sam-
funnet, deltidsansatte som ikke tjener
opp nok år, kvinner som avbryter pen-
sjonsopptjening og karriere ved å få
barn og de som går ut i arbeid ved 18 år
og har de tyngste jobbene, noe som gir
omtrent 10 år kortere levealder.

Allerede har de tidligere reformene i

1993, 2003 og 2007 ført til at over halv-
parten av nye pensjonister mottar min-
dre enn 1000 euro i måneden. En stor
del av disse ble nødt til å ta tidligpen-
sjon av helsemessige årsaker, å se
pensjon i isolasjon er ofte misvisende
hvis man ikke også ser på det videre
trygdesystemet. Det er få land som har
gode uføreordninger og i realiteteten  er
alderspensjon ofte den eneste realistis-
ke vei ut av arbeidslivet.

Det er riktig at demografiske forandring-
er vil senke antallet arbeidere per pen-
sjonist fra 4,4 i 1983 når pensjonsalder
på 60 ble innført til 3,5 i 2010, men økt
produktivitet skulle mer enn kompen-
sere for dette ettersom brutto nasjonal-
produkt per kapita har økt med 43 %
siden 1983 og alle projeksjoner viser at
produktivitetet vil fortsette å øke raskere
enn levealderen.

I Frankrike som i så mange andre land
handler diskusjonen egentlig om hvem
som skal betale regningen som finans-
krisen underbygd med tiår av nyliberali-
sing har påført samfunnet. Foreløpig  er
det de svakeste i samfunnet som tar
den største byrden.  TT

Streiker og nyliberalisme i Frankrike

Hvem skal betale regningen som finanskrisen underbygd med tiår av
nyliberalising har påført samfunnet?

SINT UNG MANN: Forbannede studenter kommer vi sannsynligvis til å se flere av i Europa i
årene som kommer - både i Frankrike og andre steder. (Foto: SUARTS)
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Hvor går prosessene innen høyere utdanning?
Denne teksten ble skrevet i felles-
skap som en avslutning på en studie-
sirkel om universitets- og høyskole-
politikk NTNU/HiST Attac hadde
våren 2010.

I år 2000 ble Lisboaprosessen startet,
med mål om at EU skulle bli verdens
mest konkurransedyktige kunnskapsba-
serte økonomi innen 2010. Det er vel
ikke spesielt kontroversielt å påstå at
dette målet ikke er nådd. EU har ikke
offisielt en utdanningspolitikk, men EU-
landene er med i , og dominerer
Bolognaprosessen, som er et samar-
beid mellom en gruppe (hovedsaklig
Europeiske) land som formelt har som
mål å gjøre det enklere å drive med
høyere utdanning på tvers av lande-
grenser.  Selv om prosessene formelt er
uavhengige av hverandre, refererer
flere av dokumentene i
Bolognaprosessene til
Lisboaprosessen, slik at det er naturlig
å se dem i sammenheng.

Utdanning har flere roller i samfunnet.
Selvsagt er en viktig oppgave for utdan-
ning å sørge for kvalifisert arbeidskraft
for å bidra til produksjon av nødvendige
varer og tjenester i samfunnet. Samtidig
har den også en viktig demokratisk
funksjon for å gi så mange som mulig
kunnskap til å forstå og påvirke samfun-
net de lever i. Utdanning kan også være
et middel til personlig utvikling. Lisboa-
og Bolognaprosessene har i praksis
bidratt til en sterk forskyvning mot et syn

på utdanning som kun et redskap for
økonomisk vekst.

Dette har fått konsekvenser for studen-
ter i Norge og kan også få ytterligere
konsekvenser.

Ved innføring av kvalitetsreformen ble
det innført en tett sammenkobling
mellom produksjon av for eksempel stu-
diepoeng og økonomisk belønning, noe
som følger naturlig av et syn på univer-
sitetet som en produksjonsbedrift – en
studentfabrikk. Slike system gjelder
både for institusjonene, og for studen-
tene som mister stipend om de stryker
på eksamen. Tidligere hadde systemet
et visst slingringsmonn for studenter
som av ulike grunner ikke kom seg
gjennom studiene på normert tid.

Høyere utdanning var tidligere et av
de mest demokratiske arbeidsstedene i
samfunnet, hvor styrer og ledere på alle
nivå var valgt av studenter og ansatte.
På nittitallet begynte departementet å
peke ut eksterne styrerepresentanter,
ofte med bakgrunn fra næringlivet. På
2000-tallet ble det åpnet for at univer-
sitetene kunne avskaffe valg på ledere,
og avskaffe styrene på institutt- og
fakultetsnivå. Det interne demokratiet er
viktig for at universitetene skal ha den
selvstendige demokratiske funksjonen
som de tradisjonelt har hatt i samfunnet,
som uavhengige korrektiv til både stat
og kapital. Uthulinga av demokratiet har
gjort det vanskeligere å bli hørt oppover

i systemet, og dermed gjort det lettere
for ledere å overhøre protester neden-
fra, og slik svekket studentenes og fag-
miljøenes makt.

Skolepenger er en naturlig videre kon-
sekvens av dette kommersialiserte
synet på utdanning. I veldig mange
europeiske land har skolepenger blitt
innført eller økt samtidig med denne
utviklingen. I Norge ble dette senest
foreslått av Unge Høyre, og under
Kristin Clemets tid som utdanningsmi-
nister forsøkte hun også å åpne for sko-
lepenger. Enkelte fra ulike fagmiljøer tok
også til orde for dette. Det at utdanning
skal bli enda mer avhengig av lomme-
boka vil innebære et stort skritt vekk fra
idealet som utdanning som demokratisk
redskap.

Dette er noen viktige konsekvenser av
bedriftstenkning innen høyere utdan-
ning. Vi ser også på andre områder at
private aktører får innpass på univer-
siteter og stadig større makt. Et eksem-
pel er private som finansierer forskning,
blant annet doktorgrader, og dermed
kjøper seg til innflytelse over forsknings-
aktiviteten. Dersom vi ønsker et utdan-
ningssystem som kan styrke og videre-
utvikle demokratiet må vi finne
inspirasjon til framtidas universitet andre
steder enn i Lisboa- og
Bolognaprosessene, og de markedsre-
formene vi har sett i Norge de senere
årene.                                                 TT

Av Astrid Sundset Moe, Styremedlem,
NTNU/HiST Attac

Finanskrisa har gjort at mange euro-
peiske land har fått stor offentlig gjeld. I
de fleste EU-land har kutt i offentlige
utgifter vært måten å møte krisa på.
Dette går utover utdanningstilbudet til
mange. 

I Litauen har finanskrisa ført med seg
store kutt i utdanningstilbudet.
Regjeringen påstår at reformen har som
mål å stoppe hjerneflukt, men leder for
Den nasjonale unionen for litauiske stu-
dentorganisasjoner(LSAS) Arunas
Mark, mener reformen har ført til at sta-
dig flere unge utvandrer, og har statis-
tikk som understreker nettopp dette. 

Regjeringen hevder at reformen vil øke

kvaliteten ved utdanningsinstitusjonene,
men Mark påpeker at reformen så langt,
kun dreier seg om finansieringen av
høyere utdanning, og ikke utdanninga i
seg selv.

Reformen er markedsretta. Pengene
som skal finansiere studiene til de
flinkeste elevene følger den enkelte
elev gjennom stykkprisprinsippet, og
fra 2011 skal universitetene selv for-
valte eiendom og eventuelle over-
skudd.  

I dag koster en bachelorstudium mellom
1000 og 6500 euro i året, i et land hvor
gjennomsnittslønna ligger på rundt 500
euro blir det for dyrt for mange. Staten
betaler skolepenger for de som har gjort
det best på videregående, noe som
Mark sier omfatter bare 30 % av ung-

dommer som er kvalifisert til studier ved
universitet, dette utgjør rundt 19000 stu-
denter. Hele 7000 unge valgte å ikke

søke seg til videre utdanning, noe som
utgjør rundt 20 % av de som i år fullførte
forberedende videregående skole.

LSAS regner med at de fleste som ikke
har søkt høyere utdanning har reist til
utlandet, til Storbritannia, Irland og
Skandinavia.                                        TT

Studenter rømmer fra Litauen etter krisa

risa har ført til
store kutt i

utdanningstilbudet
KK



Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 1254.05.58165. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
redaktøren.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Ved Live

Lett blanding! Selv ferske atta-
cere bør kunne cruise gjennom
denne quizen, så alle har en
sjanse til å sikre seg en pre-
mie! 

1. Han var så heldig å få innlede på
NTNU/HiST Attacs oppstartsmøte i
høst.

2. Han serverer rykende varm kaffe
hver gang kunnskapstørste attacere
samles i Bybroen Antikvariat.

3. Etter at dette selskapet ikke fikk
fornyet kontrakten sin om salg av
leskedrikker ved landets universite-
ter, var Attac en av organisasjonene
som gav seg selv creds for det.

4. Attac ble grunnlagt i landet kjent
for gule trøyer og dårlig engelskutta-
le. Hvilket?

5. Og hvem skrev den berømte artik-
kelen i Le Monde Diplomatique rett
før oppstarten?

6. Det ferskeste skuddet på Attac-
stammen er Attac Island, landet som
i tillegg til sine sauer er kjent for hvil-
ket dyr?

Den første bokstaven i hvert løs-
ningsord tilordner du ett tall etter
regelen A=1, B=2, C=3 o.s.v. Legg tal-
lene sammen og du ender opp med
et tosifret tall. Multipliser med 24 og

legg til 273. Du ender opp med et fire-
sifret tall, som tilfeldigvis også repre-
senterer årstallet NTNU/HiST Attac
ble stifta. Send inn løsninga sammen
med slippen nedenfor, ferdig utfylt
og få flott Attac-medlemskap i pre-
mie!

Hvis quizen likevel ble for vanskelig,
kan du fylle ut slippen og sende den
inn likevel, så garanterer vi at du kla-
rer neste quiz!         TT

SAU: Men hva er det andre ålreite dyret
islendingene er kjente for?

Kaklinger
gir deg
nye nøtter:

HVEM ELLER HVA?: Klarer du å utle-
de hvem innlederen var?
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Ellers i dette nummer:

Tragedien
Terrorangrepene på
Utøya og i Oslo har
rammet hele det norske
samfunnet, og er tema
for nummerets leder. 
(s. 2)

Attac Norge 10 år
Både i Oslo og
Trondheim var det fei-
ring. (s. 2)

Åpent semesterstarts-
møte! (s. 8)

Bli medlem! 
Fyll ut Taklingers eks-
klusive innmeldings-
skjema, og send det
inn portofritt! (s. 3)

På internett:
Glem ikke Taklingers
egen TV-kanal,
Taklinger TV. Du finner
den på våre nettsider
på org.ntnu.no/attac

Der finner du også:
NTNU/HiST Attacs jubi-
leumsvideo - en opp-
summering av 10 år
med Attac sett fra
Trondheim.

Et eksklusivt 10 siders
spesialbilag med hele
Audun Øfstis betrakt-
ninger rundt
”Akademisk
Kapitalisme” og
Humboldt-universitetet. 

Løp og last ned!

Øfsti vs. Kjeldstadli
Taklinger har bedt filosofiprofessor
Audun Øfsti anmelde Knut Kjeldstadlis
Akademisk Kapitalisme. Øfsti er
gjennomgående positiv til boka, men
bruker en del plass på å utforske noen
uenigheter rundt det såkalte Humboldt-
universitetet  (s. 3)

NPM-VALGKAMP
I høst er det kommune- og fylkestingsvalg. Et viktig
spørsmål blir da hvordan kommuner og fylker, som er de
primære velferdsprodusentene skal styres. Attac går inn
for mer demokrati, og vil benytte anledningen til å feie de
byråkratiske styringsstrukturene som går under navnet
”New Public Management”(NPM) ut av kommune-Norge.
Hva er så NPM?                                        Les på side 4-5.

PAPIRLØST SAMFUNN?: I likhet med Kafka og Weber, sliter mange norske
kommuner med udemokratiske og byråkratiske styringssystemer.
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Tragedien

Like før valgkampen skulle i gang, ble
Norge rammet av den største tragedien
siden 2. verdenskrig. 

De brutale angrepene på Utøya og Oslo
er fordømt av en hel verden, og hele
den globale Attac-bevegelsen har også
sendt sine kondolanser. 

Angrepene rammet AUF og arbeiderbe-
vegelsen. Dette er miljø som har vært
blant Attac Norges viktigste støttespil-
lere og samarbeidspartnere i de ti årene
organisasjonen har eksistert.

Gjerningsmannen har åpenbart kraftige
personlighetsforstyrrelser, men det fin-
nes mange psykopater her i landet uten
at de begår grusomheter av Breiviks
kaliber av den grunn. Når en mangel på
empati derimot kombineres med et full-
stendig forkvaklet verdensbilde, kan det
bli en dødelig cocktail. Det er derfor god
grunn til å kikke nærmere på de konspi-
rasjonsteoriene rundt muslimer som flo-
rerer i det miljøet Breivik var en del av.

NTNU/HiST Attac og resten av Attac-
bevegelsen vil slåss sammen med våre
venner, både i AUF og arbeiderbeve-
gelsen og i mange andre miljø og orga-
nisasjoner mot de perverse konspira-
sjonsteoriene han og andre forsøker å
spre.

Sammen skal vi skape et samfunn med
større raushet, solidaritet og demokrati,
og nedkjempe ”oss-mot-dem”-retorikk
og falske fiendebilder. Sammen skal vi
skape et samfunn så langt unna Breiviks
idealer som mulig!

Ronny Kjelsberg

2

Av Ronny Kjelsberg (red.)

31. mai 2001 ble Attac Norge stiftet.
Utviklingen siden den gang, og kan-
skje særlig den økonomiske krisa fra
2008 har bekreftet mange av de
bekymringene Attac har kommet med,
og behovet for organisasjonen.                      

Jubileet ble feiret samtidig i
Trondheim og Oslo. I Trondheim had-
de NTNU/HiST Attac sørget for grill-
mat, eksklusiv Attac-vin, tale og en
egenprodusert jubileumsfilm som opp-
summerer 10 år med Attac sett fra

Trondheim. 

Det er selvsagt ikke for sent å se fil-
men. Den ligger på youtube, og kan
finnes bl.a. ved å gå på NTNU/HiST
Attacs hjemmeside org.ntnu.no/attac.

TT

Attac Norge 10 år
Både i Trondheim og Oslo ble Attac Norges 10-årsjubileum
feiret med storstilte kalas.

TALE! TALE!: Tidligere NTNU/HiST Attac-leder, Håkon B. Line holdt en inspi-
rerende og flammende appell om økonomifaget etter at grillmaten var fortært. 

DEN NYE VINEN: Som det passer seg en organisasjon med opphav i
Frankrike, hadde Attac selvsagt sin egen 10-årsvin som ble nytt under feiringen.
I bakgrunnen kan ses Attacs bok om finanskrisa ”Fritt fall”, og en stabel av det
nest beste bladet Attac utgir i Norge - Utveier.



Av Audun Øfsti
Professor i filosofi, NTNU

Kjeldstadlis oversikt over tendenser
(del I) og over drivkrefter bak disse ten-
densene (del II) er etter mitt syn tref-
fende og burde være ukontroversiell
blant dem som er bekymret for utvikling-
en. De tendenser det er snakk om gri-
per naturligvis mer og mindre inn i og
forsterker hverandre, og det samme kan
sies om drivkreftene bak. Men
Kjeldstadli har fortjenstfullt satt navn på
og listet opp 10 tendenser og 4 drivkref-
ter. Det letter oversikten, og jeg kan ikke
se at noe vesentlig er utelatt. Om man i
listen over drivkrefter (i innholdsforteg-
nelsen og på s. 81) skulle savne savne
stikkord som frihandel, deregulering av
pengeflytting (”fritt”, globalt finansmar-
ked), tømming av statenes verktøyskas-
se, skatteparadis, eller annet; så inne-
bærer ikke det noen overseelse, men er
simpelthen uttrykk for at overskriftene i
del II ikke har plass til alt. Kjeldstadlis
drivkrefter er: 1) Produsentene av en
hegemonisk ideologi; 2) Bevisste strate-
gier og prosesser; 3) Institusjoner for
global handel: WTO og GATS; 4)
Informasjonskapitalismen. Tilsvarende

gjelder for hans
liste over de 10
tendensene.  
Den utvikling som
har funnet sted –
som kanskje før-
ste gang skremte
opp deler av uni-
versitetsoffenlig-
heten under
duoen Inge
Lønning og Kjell
Stahl ved UiO, og
hvor
Fagerbergutvalget foreløpig vel er det
mest aktuelle fremstøt – karakteriserer
m.a.o. Kjeldstadli etter min mening
svært godt, med en rekke gode og slå-
ende formuleringer og sitater. Her er en
fylde av viktige opplysninger, observa-
sjoner, henvisninger og skarpe kom-
mentarer, og ikke minst en velgjørende
sarkastisk årvåkenhet overfor det språk-
lige forfall som ledsager det hele, fra
”trade creep” til en rekke andre uttrykk
for bevisstløshet, tankeløshet og/eller
servilitet.   

Til illustrasjon noen tema som
Kjeldstadli i sin gjennomgang berører.

Han skriver om hvordan styremedlem-
mer fra kapitalens organisasjoner fyller
opp universitetsstyrer (71), om ideologi-
produsentene OECD og GATE (med
Verdensbanken/WTO/IMF-komplekset i
bakgrunnen) og norsk tilpasningsvilje
(eller husmannsånd) (83ff., 95) og om
den nye betydning av frihet og likhet
(100). Vi får vite om Norges rolle som
trojansk hest (i ”The Norway Alliance”)
overfor utdanningssystemene i land i
Sør (109), om cherry-picking og ødeleg-
gelse av offentlige institusjoner (110f.)
og om styrking av konkurranseevnen
som høyeste mål (133). 

Artikkelen fortsetter på side 6

Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Vi har laget et enkelt
lite skjema som gjør at du kan melde deg inn og begynne å
jobbe sammen med andre om politiske og samfunnsmessige
spørsmål i Attac. Du kan også melde deg inn på internett på
www.attac.no. 

Dersom du alt er medlem, men mangler tid, eller helt enkelt
ønsker å støtte oss, kan du gi en gave. Sett beløpet inn på
kontonr. 1254.05.58165. Dersom du ønsker å øremerke støt-
ten til avisen, merk giroen “Taklinger”.  

Ønsker du å bidra til
bladet med artikler,
leserbrev eller layout
mm., ta kontakt med
noen i redaksjonen,
eller send et e-brev til
redaktøren.

ersom
du ikke

vil klippe i bla-
det, kan du rive
eller skjære ut
kupongen.

DD

Hva betyr Humboldt i dag?
Filosofiprofessor Audun Øfsti har lest Knut Kjeldstadlis bok ”Akademisk kapitalisme”, og kom-
menterer boka her i Taklinger. Særlig bruker han tid på å debattere Humboldt-universitetet. Dette
er en forkortet versjon. Les hele artikkelen i web-versjonen av Taklinger på org.ntnu.no/attac
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Av Ronny Kjelsberg
Taklinger-redaktør

I de siste ti årene har en skummel syk-
dom hjemsøkt norsk offentlig sektor.
Det handler blant annet om innføring av
autoritære ovenfra-og-ned-modeller for
ledelse – en såkalt "profesjonell", "sterk"
og "tydelig" ledelse, som kan gjennom-
føre reformer og omstillinger i hurtig
tempo selv om de møter stor motstand
internt i organisasjonen og blant ansat-
te.

Den handler også om innføring av
stykkprisfinansiering hvor sykehus får
betalt for behandlede diagnoser, og uni-
versiteter får betalt per produserte studi-
epoeng og per artikkel i bestemte tids-
skrifter. Dette fører selvsagt til at vi får
"lønnsomme" og "ikke lønnsomme"
diagnoser i helsevesenet, og at de
utdanningsinstitusjonene som setter
karakterene er de som får økonomisk
smekk om de gir en F. Dette systemet
kalles på norsk "balansert målstyring",
og slike belønningssystemer skaper et
stort behov for økt kontroll, for å sikre at
ingen "jukser" seg til mer penger.
NOKUT innenfor høyere utdanning er et
resultat av dette behovet.

Dette er et par eksempler på det som
med en samlebetegnelse kalles for
"New Public Management"(NPM).

Disse styringssystemene begynner å bli
stadig mer upopulære – særlig i fagbe-
vegelsen. På LO stats kartellkonferanse
på Gol i 2008, ble det f.eks. vedtatt en
uttalelse som blant annet sier at "New
Public Management har vist seg dårlig
egnet som styringsredskap, og må forla-
tes. Innføring av regnskapsprinsipper
for privat sektor til offentlig sektor har
vist seg som uegnet, noe sykehussekto-
ren er et godt eksempel på." 

Christopher Hoods “A public manage-
ment for all seasons?” (1991) er stan-
dardverket på NPM. Han oppsummerer
NPM som bestående av sju elementer:

1) ”Hands-on” profesjonell styring, 2)
Eksplisitte standarder og mål på ytelse,
3) Større vektlegging av resultatmål, 4)
Disaggregering av enheter i offentlig
sektor, 5) Økt konkurranse i offentlig
sektor, 6) Bruk av styringspraksis fra
privat sektor, 7) Vektlegging av sterkere
budsjettdisiplin.

Mål- og resultatstyring er altså en sen-
tral del av NPM – nemlig punkt to og tre
i tabellen. Selv om Leder i Senter for
Statlig Økonomistyring, Marianne
Andreassen sier at SSØ ikke mener
kobling mellom resultater og bevilgning-
er er nødvendige elementer i målsty-
ringen, er det virkeligheten i store deler
av norsk offentlig sektor, blant annet
universiteter og høgskoler. 

Men målstyringen er ikke den eneste
delen av NPM som har hjemsøkt norsk
offentlig sektor. I utdanningsvesenet
kom snakket om ”profesjonell ledelse”
samtidig med kvalitetsreformen. Dette
har bidratt til et sterkt press for å under-
grave både interndemokratiet og auto-
nomien til norske høyere utdanningsin-
stitusjoner. Både NTNU og HiST i
Trondheim er nå f.eks. blant de institu-

sjonene som har avskaffet rektorvalg og
gått for ansatte rektorer.

I tillegg har sektoren slik Stjernø-utval-
get påpekte blitt mer fokusert mot kon-
kurranse, og mindre på samarbeid (pkt.
5). Dette er for øvrig en direkte konse-
kvens av målstyring og økonomiske
belønningssystemer som gir penger for
produserte studiepoeng, og artikler i de
rette tidsskrifter i et nullsumspill. (pkt
2og 3)

Det har ikke vært snakk om anbud på
primærtjenestene ennå (undervisning
og forskning), men det har vært et press
på å sette ut bl.a. renhold og driftstje-
nester (pkt 5).

I forhold til reklame, har kanskje flere
sett reklamefilmene til NTNU. Når man
får presentert glossy reklame i stedet for
nøktern informasjon om studiet, kan det
føle til mer feilvalg, noe jeg ser på som
svært uheldig både samfunnsøkono-
misk og for den enkelte ikke minst (pkt.
6). En konsekvens av denne målstyring-
en har også vært at man oppretter nye
“motefag” i konkurranse om studentene,
heller enn av faglige årsaker. 

Tema: New Public Management

Hva er NPM?
Attac Norge driver i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2011 en kampanje for mer
demokratisk styring av norske kommuner, og mot såkalt ”New Public Management”(NPM). Men
hva er egentlig NPM, og hvor kommer det fra?

BLIR DU KOKT SOM  EN FROSK?: Dette og mange andre sentrale spørsmål
rundt demokrati og New Public Management, kan du få svaret på på Attac Norges
kampanjesider demokratiskstyring.no.
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Det er et absolutt inntrykk at en ansatt
ledelse har større avstand til både
ansatte og fagforeninger enn en valgt
en. Et hardere press mot de ansatte har
også fulgt i kjølvannet av dette (pkt. 6).
Kristin Clemet fjernet i sin tid forsknings-
retten til de ansatte, og den rødgrønne
regjeringen har ikke gjort noe for å få
denne på plass igjen. Målstyringen
kombinert med økonomiske belønnings-
modeller og med budsjettdisiplin (pkt.
7), gjør systemet enda mer brutalt.

I helsesektoren har vi fått innført fore-
taksmodellen, hvor helsesektoren styres
som et konsern og etter bunnlinja. Vi
kan ta med den tidligere nevnte stykk-
prisfinansieringen på diagnoser, og en
ny måte å føre regnskap på som gjør at
sykehusene må beregne avskrivning på
bygninger inn i budsjettene, og press på
å gå i balanse innenfor dette systemet
gjør at presset på ansatte øker kraftig.
Aftenposten har bl.a. hatt oppslag på
hvordan dette førte til at pasienter har
blitt diagnostisert med mer “lønn-
somme” sykdommer.

Vi kan også nevne de videregående
skolene og grunnskolene. Spør du en
lærer om han eller hun bruker mye tid
på rapportering og dokumentasjon, vil
svaret i de aller fleste tilfeller bli ja. I en
undersøkelse fra Norsk Lektorlag svarer
f.eks. 8 av 10 at kravene til dokumenta-
sjon og rapportering går ut over tid til
undervisningsarbeid.

Problemet med målstyringsideologien
er at den i sitt grunnlag er uvitenskape-
lig. I Klassekampen 6/5 2010 skriver
Marianne Andreassen at ”Vi kan ikke
måle alt, men det kan vel ikke bety at vi
ikke skal måle noe?”. Problemet med å
måle ”noe” er at det skaper et skjevt bil-
de av virkeligheten når det bare er det
som måles som hensyntas (og det er
det som regel). Måler man for lite, får
man et dårlig beslutningsgrunnlag, og
man tar feil avgjørelser – avgjørelser
som får uforutsette konsekvenser.

Så kan man selvsagt måle mer. Men
måler man for mye, går enorme ressur-
ser bort i byråkrati, som kunne blitt brukt
til å skape bedre tjenester (som vi har
sett over). Dette kompliseres ytterligere
av at mange av de viktigste tingene

offentlig sektor driver med, rett og slett
ikke er målbare. 

Dette er altså NPM! Det er ineffektivt,
dyrt, upopulært og det ødelegger offent-
lig sektor. Dessverre er det altså staten
via SSØ som presser på for å få denne
ideologien inn, og den rødgrønne regje-
ringa har ikke klart (eller ønsket?) å gjø-
re noe med det.

Har dette systemet så ingen fordeler?
Jo – det har det selvsagt. Når økono-
miske prioriteringer kommer ut av et
regnearksystem, heller enn reelle vur-
deringer av ressurser og behov, gjør det
selvsagt styringen enklere for ledelsen -
ingen kan vel krangle med matematiske
formler.

Et ytterligere, og enda skumlere
moment er: Når alt har fått en prislapp,
uansett hvor kostbart og byråkratisk det
er å sette denne prislappen – er det
selvsagt blitt mye enklere for de som
har lyst til å privatisere helsevesenet

vårt, privatisere og sette ut deler av
utdanningssystemet vårt – og kaste bort
enda mer offentlige penger ved å putte
dem i lommene til private aktører.
Enkelte på høyresida tror åpenbart at
penger oppstår fra ingenting med en
gang man privatiserer, men eventuelle
innsparinger kommer selvsagt ved dårli-
gere tilbud til de som bruker tjenestene,
og/eller dårligere forhold for de ansatte.
Det er trist at heller ikke Arbeiderpartiet
har fått med seg denne sammenhen-
gen, heller ikke her i Sør-Trøndelag
hvor de nå har gått inn for å sette ut kol-
lektivtrafikken i fylket på anbud.

Innimellom virker kampen mot NPM
en god del ensommere i partipolitiske
sirkler, enn den gjør i Attac- og fagfore-
ningssammenheng. Det er synd, for
selv om mange politiske endringer må
presses gjennom nedenfra, blir det all-
tids enklere dersom det finnes noen
som allerede er lydhøre på det politiske
nivået.                                                  TT

Tema: New Public Management

SKUMMELT: Ikke alt som kommer fra Storbritannia er like populært. I likhet med
mange andre elementer av det tankesettet vi ofte kaller nyliberalismen, kom også
NPM fra Thatcher-England.

Vil du vite mer? Besøk
Attacs kampanjesider om
NPM på: 
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En prøve på Kjeldstadlis kritiske
skarphet kan være et sitat fra fotnoten
s. 144: ”En studentrepresentant med
sosialdemokratisk bakgrunn mente i
2008 i universitetsstyret i Oslo at ’pro-
fessorer kan byttes ut på samme måte
som vaskefirma’ � En tar seg i å sukke
etter en tid da en studenttillitsvalgt ville
ha sagt at også reingjørere burde ha
fast ansettelse, brukbar lønn og trygge
arbeidsvilkår.”  

Som sagt, jeg finner ikke noe særlig å
utsette på del I og II. Det som kan være
mer problematisk er den konstruktive
delen (ikke så merkelig, det er gjerne
lettere å ha rett i det man kritiserer enn i
det man positivt foreslår), altså del III,
hvor Kjeldstadli forsøker å konkretisere
sin kritikk positivt gjennom å skissere,
som et alternativ til dagens utvikling,
universitetet slik han vil ha det, nemlig
et samfunnsmessig forpliktet universitet.
(Se del III: Motstand og alternativ: Det
samfunnsmessig forpliktede universitet;
Biter til et program.) Heller ikke her er
det noen mangel på skarpe observasjo-
ner, gode poeng m.m., men jeg må her
konsentrere meg om de punktene hvor
jeg ikke helt kan si meg enig. Jeg berø-
rer i det følgende noen slike punkter. 

Det samfunnsforpliktede universitet
Det tradisjonelle Humboldt-universitetet,
hvis ideer var retningsgivende frem til –
la oss si – 1990-tallet, blir avvist av
Kjeldstadli. Ikke bare bedriftsmodellen,
men også humboldtmodellen blir forkas-
tet, slik at et tredje alternativ kan pre-
senteres som det riktige. Det ofres ikke
mye plass og argument på
Humboldtmodellens svakheter, snarere
får den såpass mye positiv omtale at
Kjeldstadlis negative konklusjon for
dens vedkommende blir litt uforståelig.
Men man får inntrykk av at han godtar
argumenter om at den er elitær og indi-
vidualistisk og for lite samfunnsrelevant. 

Kjeldstadli ser ut til å akseptere myten
om ”Humboldt-modellen” som et egois-
tisk seg-selv-nok-universitet, hvor de
vitenskapelig har det godt og driver med
vitenskap som en form for ”art pour
l’art”: ”Bør ansatte si at vi er for et uni-
versitet basert kun på dannelse, rein
erkjennelsestrang – og at det eneste
alternativet til dette er samfunnsnytte
definert som å forfølge vinst?” (140) Har
vi bare valget mellom ”utdanningsbor-
gerlig sjøltilstrekkelighet og næringsbor-
gerlig invasjon av institusjonene”? (149)

Nei, mener Kjeldstadli. Han vil gi et bil-
de av en noe tredje, en ny modell og et
program å mobilisere for. ”Det trengs en
tredje modell, samfunnsuniversitetet.

I tråd med (et vidt) nytteperspektiv
mener Kjeldstadli at Stortinget og andre
(med rette) må kunne ”spørre om resul-
tater, innhold, substans � Da blir det i
lengden ikke troverdig å argumentere
for stillinger og bevilgninger ved å si at
vi skal holde på med det vi synes er
morsomt� For folkelige bevegelser
finner i dag ikke den støtten de trenger
på universitetene.” (143) Og videre:
”Uansett må incentivene legges opp slik
at vi trekkes henimot, ikke vekk fra uni-
versitetets sosiale forpliktelser, slik det
langt på vei er i dag. Å stille seg til tje-
neste for folklige bevegelser burde
være like berettiget og hjemlet som det
er å gjøre oppfinnelser til kommersielt
utnyttbare innovasjoner – som altså er
definert som ønskelig formidling i dag.”
(165) 

Her er det etter mitt syn en rekke pro-
blemer. Én ting er her forholdet mellom
Stortinget og ”folkelige bevegelser”. På
den ene siden har Stortinget som ”folke-
lig bevegelse” en helt spesiell demokra-
tisk legitimitet. På den annen side kan
det se ut til at denne bevegelsen nær-
mest unisont går inn for saklig – og pro-
seduralt! – sett skandaløse milliardinn-
kjøp hos Lockheed Martin. En annen
ting er ”incentivene” og parallellen
mellom kommersialisering og ”å stille
seg til tjeneste for folkelige bevegelser”.
Kjeldstadli gjør kanskje rett i å sammen-

ligne disse tingene, men mener han
selv at slik formidling er ønskelig? Er
det ikke en fare for at forskningens kre-
ative og konstruktive aspekter for direk-
te blir knyttet til praktiske og/eller tekno-
logiske anvendelser? Eller sagt på en
annen måte: All den stund universitets-
forskningen er allemannseie (og finansi-
ert av almenviljen med henblikk på alles
interesser), så vil jo også mer spesielle
interesser, og konkrete oppfatninger av
hva som tjener det almene vel, fra privat
kommers til politiske partier og beve-
gelser, stå fritt til å forsyne seg. Men bør
ikke forskerne selv konsentrere seg om
det de saklig sett holder for mest inter-
essant og viktig? Bør ikke den målrette-
te forskning ut over dette overlates til
privatbedrifters forskningsavdelinger –
og tenketanker?  

Det instrumentelle perspektivets fokus
på å finne midler til å tjene, befordre,
fremme osv. er relativt uproblematisk så
lenge formålene kan betraktes som
selvsagte eller gitte. Og i en viss for-
stand er de det: mindre lidelse, lykke,
helse, fred osv. Alle er enige om slike
ting. Likevel blir det umiddelbart proble-
matisk når selvsagthetene skal "opera-
sjonaliseres", avveies, konkretiseres,
når vi må tenke over hva de egentlig
betyr. Og denne tenkning, disse konkre-
tiseringsanstrengelser og den vitenskap
de krever, kan ikke selv forstås som å
finne midler til å tjene konkrete formål.    

Hva betyr Humboldt i dag?       Fortsatt fra side 3

CLASH OF THE TITANS: Filosofiprofessor Audun Øfsti (NTNU, til høyre) synes
Historieprofessor Knut Kjeldstadlis bok Akademisk Kapitalisme er svært god, men
har et par høner å plukke med Kjeldstadli rundt det såkalte Humboldt-universitetet.

Dette er en kortversjon av Øfstis
anmeldelse. Den komplette versjo-
nen finner du i et eget bilag til nett-
versjonen av Taklinger 13 (se s. 1).
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En idé à la Kjeldstadlis om sosial
bruksverdi som ytterste begrunnelse for
universitet og høyskoler lar seg nok for-
svare ”rett forstått” i en eller annen tolk-
ning. Men den trenger i aller høyeste
grad utredning, og det Kjeldstadli kan
bidra med på dette punkt må bli mang-
elfullt, så lenge dimensjonen opplysning
og universitetet som instans for samfun-
nets selvkritikk eller selvvurdering er så
sparsomt berørt og et Baconsk perspek-
tiv så fremtredende. Selv vil jeg mene at
nettopp Humboldtuniversitetet, rett for-
stått, representerer en så god konkreti-
sering av ”samfunnstjenligheten” som vi
kan forvente.  

Resonnerende offentlighet
I det før-Humboldske universitetet had-
de de "nyttige" fakultetene – teologi, jus
og medisin – entydig rangert som de
"høyere", mens det filosofiske fakultet
med de "frie kunster" ("grunnforskning-
en") ble betraktet som forberedende og
hadde en lavere status. Dette endrer
seg i tråd med idealet om den frie for-
sking og den frie, prinsipielt offentlige
kritiske debatt som livsnerven i viten-
skap og politikk. I Humboldt-perioden
kan man ikke lenger snakke om at
artistfakultet eller de nye "grunnfors-
kningsfakultetene" er "underordnet" de
nyttige. Snarere inntar de en slags
ledende stilling. (Sml. Kants kommenta-
rer til dette i ”Der Streit der Fakultäten”
(1798).) 

En komponent i Humboldt-universitetet
knyttet til oppvurderingen av det filoso-
fiske fakultet, henger sammen med
hvordan universitetet kan sammenlig-
nes med en (demokratisk) stat eller
republikk. Skjønt her er det viktig å se
hvordan denne sammenligningen kan
være svært tvetydig. Også den nylibera-
le bedriftsmodellen for universitetet kan
jo slutte seg til en slik sammenligning
for så vidt som den har en bedriftsmo-
dell for det meste, også for stater – og
for individer (personer). (Jeg kan huske
det sjokkerende i Helge Seips
Dagbladkronikk ”Bedriften Norge” så tid-
lig som på 70-tallet.)
Sammenligningsgrunnlaget er da at sta-
ten er et selvhevdelsessystem blant
konkurrenter (om enn ikke på et mar-
ked). For sammenligningen slik jeg her
vil gjøre den gjeldende dreier det seg
derimot ikke om republikken som parti-
kulært ”selvhevdelsessystem” vis à vis
andre. Tvert i mot dreier det seg om den
relativering eller innhegning av selvhev-
delsesdimensjonen som ligger i det
Kant kaller ”den resonnerende offentlig-
het”, altså den dimensjon ved republik-
ken som nettopp ikke er underlagt sta-
tens behov som selvhevdelsessystem
(og som selvsagt mistes desto mer av

syne jo mer staten tenkes og stiliseres
som ”bedrift”). Ja, vi kan vel si det ster-
kere enn som så; for vi har ikke bare å
gjøre med en ”analogi” mellom den
republikanske staten og universitetet.
Universitetet skulle jo i Humboldt-kon-
septet nettopp selv utgjøre en bærebjel-
ke i republikkens resonnerende offent-
lighet. 

Arbeidstakerkollektiv?
I avslutningen beveger
Kjeldstadli seg også inn i et farvann
mht. allianse mellom vitenskapsfolk,
studenter og arbeidere som gir meg en
viss deja vu-følelse. Jeg bestrider ikke
realiteten av klassekamp og heller ikke
alliansens tradisjon og legitimitet. Men
grunnlaget for denne legitimitet kan
etter min mening ikke være konverge-
rende materielle eller partikulære inter-
esser; det må ha med disse gruppenes
forhold til en universell interesse å gjø-
re. Kjeldstadli skriver: ”Lyst og glede
ved faget har � fått mange til å arbeide
dobbel uke uten kompensasjon. Og ver-
dikonservative ideer om kvalitet, rettfer-
dig konkurranse og meritokrati trekker
vekk fra felles strategier. Så det trengs
et betydelig arbeid om universitetsan-
satte skal se seg som et arbeidstaker-
kollektiv under press./ Men bare å byg-
ge på egne interesser blir ikke bare
snevert, men politisk ineffektivt� Hvis
universitetsansatte aldri rekker ut en
hand til andre, hvordan kan de da vente
å få støtte fra andre fagforeninger den
dagen det på nytt måtte røyne på?”
(191f.) Her kan det vel være fare for at
Kjeldstadli kommer bedriftsmodellen for
mye i møte? Bør vi se på oss selv som
et arbeidstakerkollektiv under press?
Bør vi ikke først og fremst se på oss
selv som sannhetssøkere (rettferdighet
inkludert) under press?

Da vil jeg heller underskrive på det K
fremhever (s. 150) om det akademiske
”frirom” vi har hatt ”i form av tid som vi
sjøl kan disponere. I form av å kunne
søke kunnskap om emner og spørsmål
som vi synes er viktige og interessante.
I form av ikke å skulle betjene en inter-
esse definert utenfra. I form av at viten-
skapen trass i forbindelsen til politikk, er
et eget felt med egne regler og etos. Et
slikt privilegium forplikter.” Og jeg vil – i
tråd med Kjeldstadlis henvisning til E.
Bull d.e. - gjerne understreke at det er
her – via forpliktelsen overfor rettferdig-
het (sannhet og skjønnhet) at forbin-
delsen til arbeiderbevegelsen (ikke
dagens Lockheed Martin-kunder) har
gått, en forpliktelse og en forbindelse til
ofre for undertrykkelse, løgnaktighet og
heslighet helt generelt. Og vi kan vel
føye til: dét er noe annet enn å søke

allierte i kampen for egne interesser.     

Kjeldstadli suggerer at
Humboldtuniversitetet ikke er/var sam-
funnsmessig forpliktet. Men her kan det
være at han overser noe og i kraft av
denne overseelsen finner en mangel
som må avhjelpes. For i sin fremstilling

av de to alternativene, humboldtmodel-
len og bedriftsmodellen, som forbindes
med hhv. utdanningsborgeren og
næringsborgeren, hopper han over den
kategorien jeg mener
Humboldtuniversitetet har vært alliert
med, nemlig den politiske borger rett og
slett, le citoyen, forstått som medbærer
og medutøver av folkesuvereniteten og
deltaker i det selvlovgivende demokrati,
en allianse som ikke minst var realisert
gjennom utdanningspyramiden univer-
sitet – gymnas – folkeskole, den gang
da læreryrkene hadde prestisje og lære-
ren nøt respekt. Kjeldstadlis dikotomi
favner jo egentlig bare om to varianter –
en relativt dannet og en relativt udannet
– av ”le bourgeois”. Så det kan se ut til
at han med sitt nye universitetskonsept
nettopp vil innføre citoyen-kategorien på
nytt. ”Le citoyen” kan så visst trenge å
styrkes, men det kan neppe være heldig
å gjøre det som ledd i en kritikk av
Humboldtuniversitetet. 

På s. 178 skriver Kjeldstadli: ”Dette pro-
grammet og dette bildet av et sam-
funnsuniversitet er – det skal jeg inn-
rømme – en idealisert og idealistisk
framstilling av universitetets mål. Både
den utdanningsborgerlige arven, karrie-
resystemet, innbyrdes konkurranse,
motsetninger og presset fra kapitalkref-
tene trekker i andre retninger. Men like-
vel tror jeg at en slik ny regulativ idé må
til hvis ikke management- og businessu-
niversitetet skal seire.” Men er dette
egentlig en så ny idé? Kjeldstadli selv
viser om og om igjen at han er
Humboldtiansk oppdratt. Hans tilslut-
ning til grunnidéene i
Humboldtuniversitetet kan det ikke være
tvil om, heller ikke i del III. Hvorfor den-
ne radikale holdning som krever et
alternativ? Vi trenger ikke finne opp hju-
let på nytt.

Alt i alt vil jeg si at Kjeldstadlis
”Akademisk Kapitalisme” er en utmer-
ket, ja uunnværlig bok i universitetsde-
batten. Men altså etter min mening med
en del ting i kritikken av
Humboltuniversitetet i den konstruktive
delen om ”samfunnsuniversitetet” som
er diskutabelt.                                    TT

jeldstadlils ”Akademisk Kapitalisme”
er en uunnværlig bok i universitetsdebatten
KK
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Kjeldstadlis oversikt over tendenser (del I) 
og over drivkrefter bak disse tendensene 
(del II) er etter mitt syn treffende og burde 
være ukontroversiell blant dem som er 
bekymret for utviklingen. De tendenser det 
er snakk om griper naturligvis mer og 
mindre inn i og forsterker hverandre, og 
det samme kan sies om drivkreftene bak. 
Men Kjeldstadli har fortjenstfullt satt navn 
på og listet opp 10 tendenser og 4 
drivkrefter. Det letter oversikten, og jeg 
kan ikke se at noe vesentlig er utelatt. Om 
man i listen over drivkrefter (i 
innholdsfortegnelsen og på s. 81) skulle 
savne savne stikkord som frihandel, 
deregulering av pengeflytting (”fritt”, 
globalt finansmarked), tømming av 
statenes verktøyskasse, skatteparadis, eller 
annet; så innebærer ikke det noen 
overseelse, men er simpelthen uttrykk for 
at overskriftene i del II ikke har plass til 
alt. Kjeldstadlis drivkrefter er: 1) 
Produsentene av en hegemonisk ideologi; 
2) Bevisste strategier og prosesser; 3) 
Institusjoner for global handel: WTO og 
GATS; 4) Informasjonskapitalismen. 
Tilsvarende gjelder for hans liste over de 
10 tendensene.   

Den utvikling som har funnet sted – som 
kanskje første gang skremte opp deler av 
universitetsoffenligheten under duoen Inge 
Lønning og Kjell Stahl ved UiO, og hvor 
Fagerbergutvalget foreløpig vel er det mest 
aktuelle fremstøt – karakteriserer m.a.o. 
Kjeldstadli etter min mening svært godt, 
med en rekke gode og slående 

formuleringer og sitater. Her er en fylde av 
viktige opplysninger, observasjoner, 
henvisninger og skarpe kommentarer, og 
ikke minst en velgjørende sarkastisk 
årvåkenhet overfor det språklige forfall 
som ledsager det hele, fra ”trade creep” til 
en rekke andre uttrykk for bevisstløshet, 
tankeløshet og/eller servilitet.    

Til illustrasjon noen tema som Kjeldstadli i 
sin gjennomgang berører. Han skriver om 
hvordan styremedlemmer fra kapitalens 
organisasjoner fyller opp universitetsstyrer 
(71), om ideologiprodusentene OECD og 
GATE (med Verdensbanken/WTO/IMF-
komplekset i bakgrunnen) og norsk 
tilpasningsvilje (eller husmannsånd) (83ff., 
95) og om den nye betydning av frihet og 
likhet (100). Vi får vite om Norges rolle 
som trojansk hest (i ”The Norway 
Alliance”) overfor utdanningssystemene i 
land i Sør (109), om cherry-picking og 
ødeleggelse av offentlige institusjoner 
(110f.) og om styrking av 
konkurranseevnen som høyeste mål (133). 
En prøve på Kjeldstadlis kritiske skarphet 
kan være et sitat fra fotnoten s. 144: ”En 
studentrepresentant med sosialdemokratisk 
bakgrunn mente i 2008 i universitetsstyret i 
Oslo at ’professorer kan byttes ut på 
samme måte som vaskefirma’ … En tar 
seg i å sukke etter en tid da en 
studenttillitsvalgt ville ha sagt at også 
reingjørere burde ha fast ansettelse, 
brukbar lønn og trygge arbeidsvilkår.”   



Som sagt, jeg finner ikke noe særlig å 
utsette på del I og II. Det som kan være 
mer problematisk er den konstruktive delen 
(ikke så merkelig, det er gjerne lettere å ha 
rett i det man kritiserer enn i det man 
positivt foreslår), altså del III, hvor 
Kjeldstadli forsøker å konkretisere sin 
kritikk positivt gjennom å skissere, som et 
alternativ til dagens utvikling, universitetet 
slik han vil ha det, nemlig et 
samfunnsmessig forpliktet universitet. (Se 
del III: Motstand og alternativ: Det 
samfunnsmessig forpliktede universitet; 
Biter til et program.) Heller ikke her er det 
noen mangel på skarpe observasjoner, 
gode poeng m.m., men jeg må her 
konsentrere meg om de punktene hvor jeg 
ikke helt kan si meg enig. Jeg berører i det 
følgende noen slike punkter, småtterier 
først.  

1. Småtterier    

a) Nokså uheldig og villedende er en 
formulering s.135, hvor Kjeldstadli 
oppsummerer vårt tradisjonelle 
Humboldtuniversitet i 6 punkter. Pkt 5 
lyder: ”Einheit der Wissenschaft, altså 
ingen prinsippforskjell mellom 
humanvitenskaper og andre”. Ganske visst 
var det Humboldtreformene som bragte 
den nye (Galilei-Newtonske) eksperiment-
baserte fysikken inn i universitetet, og den 
vitenskapsfilosofiske Erklären-Verstehen-
kontroversen etter Dilthey var ikke noe 
tema den gang. Men formuleringen er 
likevel svært misvisende idet den antyder 
at Humboldt inntok en lignende posisjon 
som de senere tilhengerne av ”Einheits-
wissenschaft” og ”unified logic of science” 
med sin avvisning av en Diltheysk 
prinsippforskjell mellom historiske 
vitenskaper og de ”teknisk” 
(eksperimentelt) baserte naturvitenskapene. 
Her er det viktig å skille mellom 
vitenskapenes encyklopediske enhet 
(Humboldt), og den metodologiske ”unity 
of science”-posisjonen.  

b) ”Ideen om kunnskap som internasjonal 
har lange røtter i europeisk historie; i 
opplysningstida snakket en om en republic 
of letters, en ’lærdes republikk’ i 
korrespondanse og kontakt over 
landegrensene.” (180) Dette er i en viss 
forstand alt for svakt! For uansett omfanget 
av reell internasjonal kontakt, så gjelder 
det man kan kalle kunnskapens og 
argumentets gyldighetskrav som prinsipielt 
ubegrenset av landegrenser (og 
institusjonsgrenser). Det er her snakk om 
noe prinsipielt universelt, knyttet til 
fornuftsveseners forhold til sannhet eller 
sann/falsk-skillet overhode: Er noe sant, er 
det sant for alle. Slik sett har ideen om 
kunnskapens overnasjonale karakter like 
lange røtter som fornuften selv og har ikke 
noe spesielt med europeisk historie å gjøre. 
(Sml. også Habermas: ”Med den første 
påstand (Satz) er intensjonen om en 
allmenn og utvungen konsensus 
umisforståelig uttalt.”)  

c) 188: ”(K)anskje trekker 1980- og 1990-
tallets postmodernisme og ’språklige 
vending’ tankene vekk fra ’de store 
fortellingene’ – og da også vekk fra 
oppmerksomhet om global ulikhet, om 
kapitalakkumulasjon eller klimaet?” Dette 
er ganske visst en presis kommentar til 
postmodernismen, men den språklige 
vendingen i det 20.århundre filosofi er en 
langt mer dyptgripende, mer omfattende, 
mindre relativistisk og mindre relativerbar 
sak.   

d) Kjelstadli antyder at det finnes en slags 
forakt for arbeid og produksjon blant 
(verdikonservative) humanister, som 
”opphøyer åndsvitenskapen” og ser ned på 
arbeid og nyttig produksjon. ”Det rår i 
flere kretser uvitenhet og stundom 
snobbethet overfor arbeidsliv og 
produksjon …” (141). Til dette to ting.  

For det første er det ikke uvanlig å skille 
mellom frihetens rike og nødvendighetens, 
mellom menneskets spesifikt menneskelige 
utfoldelse som sosialt åndsvesen – dets 



produksjon ”i egentlig betydning” - og det 
nødvendige (og fremmedgjorte) arbeid 
som økonomisk avhengig (sml. Marx’ 
Parisermanuskripter). Og det første forstår 
vi ganske visst som noe ”høyere”, om enn 
bare som et svært lite realisert ideal. En 
diagnose av nyliberalismen som ideologi 
og reell tendens kunne kanskje formuleres 
dit hen at den økonomiske 
nødvendighetens rike (TINA) skal spise/ 
spiser seg inn i, koopterer og assimilerer 
ideer og holdepunkter som ”det høyere” 
før klamret seg til, fra begrepet frihet selv 
(  frihandel), ”likhet” (  MAI-avtale 
o.l.), ”solidaritet” (  med vår 
hovedalllierte), ”fremskritt” (  Høyres 
”på parti med fremskrittet”) og 
”demokrati” (kan og bør alle land bli 
demokratier, dvs. = USA?), til ideer om 
selvrealisering, ”livet som kunstverk”, 
”l'art = la vie” og lignende (  personen som 
vellykket bedrift). 

Hvis vitenskapen beveger seg fra 
“overbygningen” (i vid forstand: også den 
autonome estetiske produksjonen hører til 
her) til ”basis”, da er det dramatisk og 
illevarslende. Men er det ikke nettopp noe 
slikt som skjer, at vår forståelse av 
Vitenskap endrer seg dithen at den ikke 
lenger vesentlig omfatter den praktisk-
kritiske virksomhet i kantiansk-marxistisk 
forstand, altså ikke lenger er et ”frihetens 
rike”-anliggende hvor striden om 
sannheten (i videste forstand), om 
fortolkningene og legitimeringene står, 
men isteden mer og mer betraktes som 
avgjørende, fremste produktivkraft i 
samfunnets økonomisk-produktive ”basis”?   

For det andre: Det kan også være snakk om 
en ren misforståelse fra Kjeldstadlis side; 
nemlig den at humanioras eller de 
historiske vitenskapenes 
vitenskapsfilosofiske kamp for ikke å bli 
underlagt den metodiske selvforståelse 
som den enhetsvitenskapelige posisjonen 
fremmer (hvor naturvitenskap/ teknologi er 
modellen) blir feiltolket som ”teknologi-
fiendtlighet”. Det er ikke dét det dreier seg 

om, men om fiendtlighet mot den 
enhetsvitenskapelige metodologi-
imperialismen, hhv. den instrumentelle 
fornufts monopolkrav. (Sml. (a))  

e) Et beslektet tema kan være berørt på s. 
147, hvor Kjeldstadli i en slags marxistisk 
positur avviser kritikken av den 
instrumentelle fornuft som naiv idealisme: 
”Å lukke øynene og vente på at tendensen 
går over, å håpe på at noen uspesifiserte 
’de’ snart tar fornuften fangen, virker ikke. 
… Forklaringene [på elendigheten] finnes i 
at én minister ikke har sans for 
åndsverdier, en annen er for opptatt av 
barnehager. Eventuelt legges forklaringen i 
tenkemåter, i en dominerende 
’instrumentell fornuft’. Koplingen til 
utviklingstrekkene i kapitalismen er 
svaKjeldstadli” Dette er retorisk effektivt 
og kan kanskje i noen tilfeller også være 
saklig treffende, men koplingen mellom 
kritikken av den instrumentelle fornuft og 
utviklingstrekkene i kapitalismen er slett 
ikke svak i for eksempel Marcuses ”Det 
endimensjonale mennesket” eller Adorno/ 
Horkheimers ”Dialektik der Aufklärung”. I 
en viss forstand er denne koplingen selve 
hovdepoenget for Frankfurterskolen 
generelt. Og den går, kan man si, tilbake til 
Max Webers (alternativløse) kritikk av den 
Vestlige rasjonaliseringsprosessen.   

f) En sørgelig misforståelse – håper jeg – 
er å finne på s. 167f. hvor Kjeldstadli 
skriver: ”Det polemiseres mot 
forestillingen om universitetet som 
demokratisk institusjon”, og mener å finne 
dette eksemplifisert i min artikkel i 
Vardøger (2010). Mitt poeng der (s. 85) er 
simpelthen at å legge vekten på 
universitetsdemokrati som analogt til 
"bedriftsdemokrati", hvor fagforeningene 
har (demokratiske) rettigheter i 
beslutningssystemet, fører på villspor, ja 
aksepterer i realiteten bedriftsmodellens 
premisser. Uten å blunke må vi holde fast 
ved at de viktigste fagorganisasjonene ved 
universitetet er fakultetenes institutter, som 
administrerer forskning og undervisning i 



fagene (disiplinene). Og det er først og 
fremst her de vitenskapelige må ha 
innflytelse, ja rett og slett spille 
hovedrollen. Å understreke 
fagforeningenes – Forskerforbundets, 
Norsk Tjenestemannslags og andres – 
demokratiske rolle er alt for beskjedent, for 
å si det forsiktig. (Og å påpeke dette har 
selvsagt ingen ting med polemikk mot 
”universitetet som en demokratisk 
institusjon” å gjøre.)      

2. Hovedspørsmål 

Det samfunnsforpliktede universitet 
Det tradisjonelle Humboldt-universitetet, 
hvis ideer var retningsgivende frem til – la 
oss si – 1990-tallet, blir avvist av 
Kjeldstadli. Ikke bare bedriftsmodellen, 
men også humboldtmodellen blir forkastet, 
slik at et tredje alternativ kan presenteres 
som det riktige. Det ofres ikke mye plass 
og argument på Humboldtmodellens 
svakheter, snarere får den såpass mye 
positiv omtale1 at Kjeldstadlis negative 
konklusjon for dens vedkommende blir litt 
uforståelig. Men man får inntrykk av at 
han godtar argumenter om at den er elitær 
og individualistisk og for lite 
samfunnsrelevant.  

Etter å ha oppsummert Humboldtmodellen 
i 6 greie punkter (med en viss reservasjon 
for pkt. 5, se (1a) ovenfor) skriver han: 
”Nå kan en spørre om en slik Humboldt-
modell faktisk har vært realisert. Ifølge 

1 Kjeldstadli viser tydelig at han er Humboldtiansk 
oppdratt, også  i del III hvor han skisserer sitt 
alternativ. Se f.eks. s. 165 om privat eiereskap til 
kunnskap vs. opplysning og kommunisme, og hans  
formuleringer i Humboldts ånd mot ”profesjonell 
ledelse”-tankegangen  (166f.). Eller det han skriver 
om å ”hjelpe kolleger”, ”det fine nettet av 
bekjentskaper og generalisert gjensidighet” og ”den 
virkelige kapitalen på universitetet”, som trues  
(63f.). Et etter min mening nettopp ”Humboldtsk” 
poeng formuleres slik: ”Nettopp ved å være 
forpliktet på sannhet – ja intet mindre – så langt vi 
evner, tjener vi de interesser og verdier vi 
identifiserer oss med. Ellers bidrar vi til 
misvisning.” (153) 

utdanningsforsker G. Ash bør en snarere 
snakke om en Humbodt-myte.” (136) Til 
dette vil jeg i første omgang anmerke tre 
ting. i) Det er snakk om idealer som har 
vært bestemmende/ retningsgivende bl.a. i 
norsk universitetstradisjon og slik sett vært 
realitet nok, og det er tapet av denne 
realiteten som nå må beklages. ii) Det er 
fristende å si at den egentlige ”Humboldt-
myten” er fremstillingen av 
Humboldtuniversitetets ideer som noe som 
peker bort fra samfunnsengasjement – mot 
ensomhet og frihet forstått primært som 
grunnlag for apolitiske (elite-)individers 
vitenskapelige og kulturelle dannelse.2 iii) 
I tysk sammenheng kan det vel hende at 
pkt. (ii) ikke er helt treffende. Myten har 
nok her en del med realitetene å gjøre.3

Kjeldstadli ser ut til å akseptere myten om 
”Humboldt-modellen” som et egoistisk 
seg-selv-nok-universitet, hvor de 
vitenskapelig har det godt og driver med 
vitenskap som en form for ”art pour l’art”: 
”Bør ansatte si at vi er for et universitet 
basert kun på dannelse, rein 
erkjennelsestrang – og at det eneste 
alternativet til dette er samfunnsnytte 
definert som å forfølge vinst?” (140) Har 
vi bare valget mellom 
”utdanningsborgerlig sjøltilstrekkelighet 
og næringsborgerlig invasjon av 
institusjonene”? (149) Nei, mener 
Kjeldstadli. Han vil gi et bilde av en noe 
tredje, en ny modell og et program å 
mobilisere for. ”Det trengs en tredje 
modell, samfunnsuniversitetet...Til grunn 
for det samfunnsmessig forpliktede 
universitet og høyskolen ligger tanken om 
at institusjonenes ytterste begrunnelse er 
sosial bruksverdi” (loc.cit.). Og her 
henviser Kjeldstadli til F. Bacon og hans 

2 Sml. s. 142: ”Polemisk formulert er det som om 
det er en arbeidsdeling mellom utdanningsborgere 
og næringsborgere: ’Får vi være i fred …, kan dere 
stelle med økonomien.’” 
3 Sml. bl.a. Fritz. Ringer (1983): Die Gelehrten: 
der Niedergang der deutschen Mandarine 1890-
1933, og Bengt Henningsen (2011): The German 
University and the Ideals of Solitude and Freedom: 
200 Years Wilhelm von Humboldt (ms.)



(Aristoteles-kritiske) krav om en nyttig
naturvitenskap.4

I tråd med (det vide) nytteperspektivet 
mener Kjeldstadli at Stortinget og andre 
(med rette) må kunne ”spørre om 
resultater, innhold, substans … Da blir det 
i lengden ikke troverdig å argumentere for 
stillinger og bevilgninger ved å si at vi skal 
holde på med det vi synes er morsomt… 
For folkelige bevegelser finner i dag ikke 
den støtten de trenger på universitetene.” 
(143)5 Og videre: ”Uansett må incentivene 
legges opp slik at vi trekkes henimot, ikke 
vekk fra universitetets sosiale forpliktelser, 
slik det langt på vei er i dag. Å stille seg til 
tjeneste for folklige bevegelser burde være 
like berettiget og hjemlet som det er å 
gjøre oppfinnelser til kommersielt 
utnyttbare innovasjoner – som altså er 
definert som ønskelig formidling i dag.” 
(165)  

Her er det etter mitt syn en rekke 
problemer. Én ting er her forholdet mellom 
Stortinget og ”folkelige bevegelser”. På 
den ene siden har Stortinget som ”folkelig 
bevegelse” en helt spesiell demokratisk 
legitimitet. På den annen side kan det se ut 
til at denne bevegelsen nærmest unisont 

4 Det er naturligvis lett å gi Bacon rett vis à vis 
Aristoteles og ikke se noe stort tap i at 
”naturvitenskapene ga avkall på funksjonen å forme 
vårt verdensbilde, til fordel for produksjon av 
teknisk anvendbar viten”. (J. Habermas i 
”Universitetets idé – læreprosesser”, i  Kraften i de 
bedre argumenter (Habermastekster utvalgt av R. 
Kalleberg), Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999, her s. 
124. Men som forståelse av vitenskapens praktiske 
rolle helt generelt blir det Baconske perspektiv alt 
for snevert.  
5 I fortsettelsen fremheves som kontrast den 
positive rollen til ”frittstående forsknings- og 
utredningsinstitutter”. Her kan det se ut som om 
Kjeldstadli nærmer seg Arild Tjeldvolls oppfatning:  
"Markedet dvs. studentene, arbeidslivet og staten 
selv (som kunde), ser universitetet som konservativt 
og stadig mer irrelevant for deres kunnskaps- og 
læringsbehov. Brukerne er blitt seg mer bevisst 
hvor de vil lære eller kjøpe forskningstjenester. De 
går oftere til private og/eller utenlandske 
institusjoner. ” ("Professorene, staten og markedet", 
Aftenpostens kronikk 12. juni 2001). 

går inn for saklig – og proseduralt! – sett 
skandaløse milliardinnkjøp hos Lockheed 
Martin. En annen ting er ”incentivene” og 
parallellen mellom kommersialisering og 
”å stille seg til tjeneste for folkelige 
bevegelser”. Kjeldstadli gjør kanskje rett i 
å sammenligne disse tingene, men mener 
han selv at slik formidling er ønskelig? Er 
det ikke en fare for at forskningens 
kreative og konstruktive aspekter for 
direkte blir knyttet til praktiske og/eller 
teknologiske anvendelser? Eller sagt på en 
annen måte: All den stund 
universitetsforskningen er allemannseie 
(og finansiert av almenviljen med henblikk 
på alles interesser), så vil jo også mer 
spesielle interesser, og konkrete 
oppfatninger av hva som tjener det almene 
vel, fra privat kommers til politiske partier 
og bevegelser, stå fritt til å forsyne seg. 
Men bør ikke forskerne selv konsentrere 
seg om det de saklig sett holder for mest 
interessant og viktig? Bør ikke den 
målrettete forskning ut over dette overlates 
til privatbedrifters forskningsavdelinger – 
og tenketanker?   

For det tredje – og viktigste – får vi et helt 
generelt problem med å skille mellom 
verdige og uverdige folkelige bevegelser. 
Det er nok av eksempler – selv om det kan 
være uenighet om klassifiseringen (også i 
tilbakeblikk) – på bevegelser av sistnevnte 
slag. Slik sett burde universitetets første 
oppgave, og nettopp som 
samfunnsforpliktet universitet, være å 
utvikle kriterier for å skjelne mellom 
verdige og uverdige, med alt hva det 
krever av vitenskap og gode betingelser for 
vitenskap, så som ensomhet og frihet, 
Humboldtiansk forstått.      

Uansett er en viss skjerming mot vinden 
fra "relevanskrav" på sin plass. Her kan 
nevnes Hans Skjervheims erfaringer med 
prosjektorientert læring i Roskilde, hvor 
lærefriheten (Lehrfreiheit) var svært 
beskåret. Problemet er ikke trivielt og 
stadig aktuelt. Under World Social Forum i 
Paris 2003 fremkom krav om at 



"publikum" skulle bestemme 
forskningsoppgaver og -mål. Men denne i 
og for seg plausible tanken om at "folket" 
demokratisk skal bestemme forskningens 
retning og oppgaver, og at forskerne så 
kommer inn og stiller seg til tjeneste, er 
likevel forfeilet. Folket kan ikke på denne 
måten oppdra oppdragerne. Like lite som 
det kan fortelle forfatterne hva de skal 
skrive. Her kommer både "markedet" og 
"folket" til kort. Da er Humboldtmodellen 
å foretrekke. Og når ”spørreundersøkelser 
viser at universitetene fortsatt har høy 
troverdighet i befolkningen i Norge” (143), 
kan ikke det nettopp skyldes Humboldt-
tradisjonen og folks tillit til 
universitetsforskernes uavhengighet, 
saklighet og idealisme? En tillit som nok 
vil rakne i samme tempo som 
bedriftsmodellens palassrevolusjon blir 
alment kjent og/eller forstått som 
uavvendelig realitet..  

Nok et Skjervheim-poeng skal nevnes: Det 
er visse ting som bare kan oppnås som 
bivirkninger, ja som nettopp forfeiles hvis 
de tilstrebes direkte som et mål. Den beste 
og enkleste illustrasjon er trolig dugnaden: 
Man samler seg f.eks. for å hjelpe naboen å 
sette opp en garasje (eller i annen 
sammenheng hvor det å være flere/mange 
gir effektivitetsgevinster). Det er vel kjent 
hvor gode sosiale effekter slike 
sammenkomster kan ha. Man blir godt 
kjent og har det trivelig sammen. Men det 
er en misforståelse å tro at man kan hoppe 
over selve dugnaden (arbeidet) og ta sikte 
på de sosiale effektene direkte.6 Også den 
måten Humboldtuniversitetet har gitt vårt 
samfunn en positiv, demokratiserende 
dynamikk på kan illustrere dette.7 Denne 
modellen har nettopp unngått den feil å gå 

6 Se om ”The Thompson fallacy” i mitt bidrag 
”Nytt Universitet?” i I. Gullvåg/S. Sløgedal (red.): 
Festskrift til Magne Dybvig, Filosofisk institutts 
publikasjonsserie nr. 16, Trondheim 1990. 
7 Sml. NFR-leder Ch. Hambro (i en for øvrig ikke 
helt uproblematisk og entydig sammenheng): ”å 
generere ny kunnskap er helt essensielt i vårt 
samfunn og gir vår kultur og vårt demokrati en 
nødvendig dynamikk”. 

for direkte til verks for å fremme 
samfunnsnytten.  

Kjeldstadli ønsker et universitet som bidrar 
til å ”lindre menneskelivets lidelser” (F. 
Bacon), og understreker at ”dette er ikke et 
universitet styrt politisk av 
myndighetspåbud om hva det skal forskes i 
… det er institusjoner der idealet er en 
løpende diskusjon blant de ansatte sjøl om 
hva vi steller med – og hvorfor”.8 Han 
fremholder at ”vitenskapen trass i 
forbindelsen til politikk er et eget felt med 
egne regler og ethos”, som ”pålegger 
universiteter et særlig ansvar”: ”Vi har 
ansvar for at fagene også tjener alt det ikke 
står effektiv kjøpekraft bak – emner, 
grupper, dimensjoner ved menneskelivet.” 
(150f.) Dette er viktig og riktig, men kan 
neppe konkretiseres eller klargjøres 
tilfredsstillende så lenge spørsmålet om 
hvilke mål og interesser som bør tjenes (ut 
over de kjøpekraftige), hva et godt liv i et 
godt samfunn kan være, eller hvordan 
menneskenes lidelser kan og bør lindres, er 
så uklart og omstridt. Det kan jo ikke være 
tilstrekkelig at det ikke står effektiv 
kjøpekraft bak dem.  

Det instrumentelle perspektivets fokus på å 
finne midler til å tjene, befordre, fremme 
osv. er relativt uproblematisk så lenge 
formålene kan betraktes som selvsagte 
eller gitte. Og i en viss forstand er de det: 
mindre lidelse, lykke, helse, fred osv. Alle 
er enige om slike ting. Likevel blir det 
umiddelbart problematisk når 
selvsagthetene skal "operasjonaliseres", 
avveies, konkretiseres, når vi må tenke 
over hva de egentlig betyr. Og denne 
tenkning, disse 
konkretiseringsanstrengelser og den 

8 Her synes Kjeldstadli igjen egentlig å  være på 
parti med Humboldtuniversitetet, slik det forsvares 
av  Vittorio Hösle: ”Die Universität  … ist in der 
Gefahr begriffen, ihrer ursprünglichen Bestimmung 
abtrünnig zu werden, der Ort einer Universalen 
interdiziplinären Kommunikation über die 
Prinzipien des Wissens zu sein. (Die Krise der 
Gegenwart und  die Verantwortung der 
Philosophie, München, C.H. Beck 1990, s. 15.) 



vitenskap de krever, kan ikke selv forstås 
som å finne midler til å tjene konkrete 
formål.     

En idé à la Kjeldstadlis om sosial 
bruksverdi som ytterste begrunnelse for 
universitet og høyskoler lar seg nok 
forsvare ”rett forstått” i en eller annen 
tolkning. Men den trenger i aller høyeste 
grad utredning, og det Kjeldstadli kan 
bidra med på dette punkt må bli 
mangelfullt, så lenge dimensjonen 
opplysning og universitetet som instans for 
samfunnets selvkritikk eller selvvurdering 
er så sparsomt berørt og et Baconsk 
perspektiv så fremtredende. Selv vil jeg 
mene at nettopp Humboldtuniversitetet, 
rett forstått, representerer en så god 
konkretisering av ”samfunnstjenligheten” 
som vi kan forvente.   

S.144f. skriver Kjeldstadli: ”Så lenge 
motstanden kan avvises som gamle 
tenkemåter og egeninteresser hos en del av 
utdanningsborgerskapet, vil det ikke være 
mulig å samle politisk støtte til noen 
effektiv motstand.” Det er selvfølgelig trist 
hvis Kjeldstadlis karakteristikker av 
Humboldt-tilhengerne som voktere av egne 
interesser og privilegier skulle ha noe for 
seg. Egeninteressen vil naturligvis alltid 
stikke hoven frem. Men først og fremst 
leverer jo Humboldtmodellen de normer 
(sml. også R. Mertons CUDOS) som gjør 
denne interessen kritiserbar. Og etter mitt 
syn burde Kjeldstadli først og femst smelle 
til mot nevnte mistanke, som mistanke mot 
selve modellen, med en vending som han 
ellers bruker med stor og berettiget kraft: 
”Dette er ideologi”.  

Resonnerende offentlighet
I det før-Humboldske universitetet hadde 
de "nyttige" fakultetene – teologi, jus og 
medisin – entydig rangert som de "høyere", 
mens det filosofiske fakultet med de "frie 
kunster" ("grunnforskningen") ble betraktet 
som forberedende og hadde en lavere 
status. Dette endrer seg i tråd med idealet 
om den frie forsking og den frie, prinsipielt 

offentlige kritiske debatt som livsnerven i 
vitenskap og politikk. I Humboldt-perioden 
kan man ikke lenger snakke om at 
artistfakultet eller de nye 
"grunnforskningsfakultetene" er 
"underordnet" de nyttige. Snarere inntar de 
en slags ledende stilling. (Sml. Kants 
kommentarer til dette i ”Der Streit der 
Fakultäten” (1798).)  

En komponent i Humboldt-universitetet 
knyttet til oppvurderingen av det 
filosofiske fakultet, henger sammen med 
hvordan universitetet kan sammenlignes 
med en (demokratisk) stat eller republikk.9
Skjønt her er det viktig å se hvordan denne 
sammenligningen kan være svært tvetydig. 
Også den nyliberale bedriftsmodellen for 
universitetet kan jo slutte seg til en slik 
sammenligning for så vidt som den har en 
bedriftsmodell for det meste, også for 
stater – og for individer (personer). (Jeg 
kan huske det sjokkerende i Helge Seips 
Dagbladkronikk ”Bedriften Norge” så 
tidlig som på 70-tallet.) 
Sammenligningsgrunnlaget er da at staten 
er et selvhevdelsessystem blant 
konkurrenter (om enn ikke på et marked). 
For sammenligningen slik jeg her vil gjøre 
den gjeldende dreier det seg derimot ikke 
om republikken som partikulært 
”selvhevdelsessystem” vis à vis andre. 
Tvert i mot dreier det seg om den 
relativering eller innhegning av 
selvhevdelsesdimensjonen som ligger i det 
Kant kaller ”den resonnerende 
offentlighet”,10 altså den dimensjon ved 
republikken som nettopp ikke er underlagt 
statens behov som selvhevdelsessystem 
(og som selvsagt mistes desto mer av syne 

9 Se f. eks. Martin Seel om det ”republikanske 
ideal” under pkt. 2: VomVerbund zur Firma” i 
essayet ”Die Universität – ein Ort intellektueller 
Praxis?”; Neue Rundschau 119, Heft 2, 2008. 
10 Til den resonnerende offentlighet er også knyttet 
håpet om en opplyst politisk menings- og 
viljesdannelse. Ganske visst blir dette Humboldtske 
ideal nå – idet det overkjøres av bl.a. en ”frigjort”, 
kommersialisert og Murdochifisert  statsmakt: 
mainstreamm-pressen – i økende grad maktesløst 
og urealistisk.  Men er det offerets skyld?  



jo mer staten tenkes og stiliseres som 
”bedrift”). Ja, vi kan vel si det sterkere enn 
som så; for vi har ikke bare å gjøre med en 
”analogi” mellom den republikanske staten 
og universitetet. Universitetet skulle jo i 
Humboldt-konseptet nettopp selv utgjøre 
en bærebjelke i republikkens resonnerende 
offentlighet. Jeg vil her gjerne sitere noe 
Karl-Otto Apel skriver, i sammenheng med 
ideen, eller (det nødvendige) håpet, om at 
verdenshistorien stadig må dreie seg om 
”Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit” 
(Hegel): 

Das Verhältnis der wechselseitigen 
Bedingung von Herrschaftsfunktion und 
Kritik, bzw. Legitimationsfunktion, das 
in der Gewaltenteilung institutionalisiert 
ist, entfaltet (...) seine progressiven 
Möglichkeiten allererst in dem 
entsprechenden Verhältnis der 
staatlichen Institutionen insgesamt zur 
Metainstitution des argumentativen 
Diskurses der "räsonnierenden 
Öffentlichkeit". Denn in dieser 
Metainstitution leistet sich der Staat eine 
Instanz der Legitimation und Kritik, die 
von vornherein die Partikularität des 
Staates als eines 
Selbstbehauptungssystems unter anderen 
transzendiert und dementsprechend in 
Frage stellt. Der Diskurs, wie er durch 
Philosophie, Wissenschaft und 
räsonnierende Öffentlichkeit 
repräsentiert wird, ist hier immer schon 
auf die Menschheit als das uns bekannte 
Substrat der unbegrenzten 
Kommunikationsgemeinschaft festgelegt. 
Und der Staat als partikulares 
Selbstbehauptungssystem hat sich hier 
… darauf eingelassen, die Möglichkeit 
einer diskursiven Solidarisierung und 
insofern vernünftigen Identifikation des 
Einzelnen mit der Menschheit … zu 
gewährleisten.11  

K.-O. Apel, Ist die Ethik der idealen Kommunika-
tionsgemeinschaft eine Utopie? (Zum Verhältnis von 
Ethik, Utopie und Utopiekritik), i Wilhelm Vosskamp 
(utg.), Utopieforschung, Interdiziplinäre Studien zur 
neuzeitlichen Utopie, Bd. 1, Stuttgart. Uthevinger 
A.Ø. 

Arbeidstakerkollektiv? 
I avslutningen beveger Kjeldstadli seg også 
inn i et farvann mht. allianse mellom 
vitenskapsfolk, studenter og arbeidere som 
gir meg en viss deja vu-følelse. Jeg 
bestrider ikke realiteten av klassekamp og 
heller ikke alliansens tradisjon og 
legitimitet. Men grunnlaget for denne 
legitimitet kan etter min mening ikke være 
konvergerende materielle eller partikulære 
interesser; det må ha med disse gruppenes 
forhold til en universell interesse å gjøre. 
Kjeldstadli skriver: ”Lyst og glede ved 
faget har … fått mange til å arbeide dobbel 
uke uten kompensasjon. Og 
verdikonservative ideer om kvalitet, 
rettferdig konkurranse og meritokrati 
trekker vekk fra felles strategier. Så det 
trengs et betydelig arbeid om 
universitetsansatte skal se seg som et 
arbeidstakerkollektiv under press./ Men 
bare å bygge på egne interesser blir ikke 
bare snevert, men politisk ineffektivt… 
Hvis universitetsansatte aldri rekker ut en 
hand til andre, hvordan kan de da vente å 
få støtte fra andre fagforeninger den dagen 
det på nytt måtte røyne på?” (191f.) Her 
kan det vel igjen være fare for at 
Kjeldstadli kommer bedriftsmodellen for 
mye i møte? Bør vi se på oss selv som et 
arbeidstakerkollektiv under press?12 Bør vi 
ikke først og fremst se på oss selv som 
sannhetssøkere (rettferdighet inkludert) 
under press? 

Da vil jeg heller underskrive på det K 
fremhever (s. 150) om det akademiske 
”frirom” vi har hatt ”i form av tid som vi 
sjøl kan disponere. I form av å kunne søke 

12 Hvor går grensene for dette kollektivet? Ved 
institusjonen, for eksempel NTNU, med logo, 
reklamebudsjett og korpsånd? Eller er alle norske 
universitetsansatte ment, i samsvar med at 
nasjonale fagforeninger forhandler om lønn og 
arbeidsforhold? (Det siste svarer på et vis til 
professorers tidligere lojalitet på statsnivå.) Eller er 
alle europeiske, vestlige universitetsansatte ment?  
Eller er kollektivet enda mer omfattende? – 
Kollektivet av sannhetssøkere og faglige/saklige 
medarbeidere/kolleger har ikke slike 
avgrensningsproblemer. Sml. pkt. 1b.   



kunnskap om emner og spørsmål som vi 
synes er viktige og interessante. I form av 
ikke å skulle betjene en interesse definert 
utenfra. I form av at vitenskapen trass i 
forbindelsen til politikk, er et eget felt med 
egne regler og etos. Et slikt privilegium 
forplikter.” Og jeg vil – i tråd med 
Kjeldstadlis henvisning til E. Bull d.e. - 
gjerne understreke at det er her – via 
forpliktelsen overfor rettferdighet (sannhet 
og skjønnhet) at forbindelsen til 
arbeiderbevegelsen (ikke dagens Lockheed 
Martin-kunder) har gått, en forpliktelse og 
en forbindelse til ofre for undertrykkelse, 
løgnaktighet og heslighet helt generelt. Og 
vi kan vel føye til: dét er noe annet enn å 
søke allierte i kampen for egne interesser.      

Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit  
Ks siktepunkt er kanskje ikke så forskjellig 
fra det jeg mener H.univ. faktisk har 
representert i norsk sammenheng. I tysk 
historie siden 1811 er forholdet langt mer 
komplisert (sml. Ringer, Henningsen m.fl.) 
Her kan Ks beskrivelse av 
Humboldmodellen – hans ”Humboldt-
myte” – ha mye for seg. Men her er det 
også viktig å ikke tilskrive de uheldige 
utslagene til de Humboldske ideene som 
sådanne. Den Humboldske avvisning av 
politisk regjeringsmakt over læreinnholdet, 
fremhevingen av akademisk frihet (ideene 
om ”ensomhet og frihet”,13 Lehr- og Lern-
Freiheit), idealet om enhet av forskning og 
undervisning m.m., er ikke det som må 
klandres, men snarere bestemte faktorer i 
tysk historie; som nederlaget for 1848-
bevegelsen, Bismarck og keiserrikets 
autoritære styreform, nederlaget i 1918, 
”die verspätete Nation” (Plessner) etc. Her 
var det historiske, politisk-kontekstuelle 
forhold som hindret de Humboldske 
opplysningsideene i å gjøre sin virkning i 
nasjons- og demokrati-bygging og -
dannelse, og i steden lot dem lede ensidig 
henimot ”individuell dannelse” 

13 Vel å merke, som betingelse for 
sakens/saklighetens forrang og for god (utvungen) 
kommunikasjon mellom de vitenskapelige, ikke
som et ideal om selvdyrking! 

(inderlighet, ja ”machtgestützte 
Innerlichkeit” (Th. Mann)) og apolitisk 
dyrking av ”kultur”, rettet mot 
”sivilisasjon”, mot fransk ”politiserthet” og 
engelsk økonomisme.14 Logisk sett er 
Humboldtideene først og fremst forbundet 
med opplysning og ”liberté, egalité, 
fraternité”, pluss noen viktige islett av 
ekspressivistiske motiver; alt i alt 
umistelige momenter i en 
samfunnsdannelse som kan bety et 
fremskritt ”im Bewusstsein der Freiheit”.    

Den  glemte kategori: le citoyen 
Kjeldstadli suggerer at 
Humboldtuniversitetet ikke er/var 
samfunnsmessig forpliktet. Men her kan 
det være at han overser noe og i kraft av 
denne overseelsen finner en mangel som 
må avhjelpes. For i sin fremstilling av de to 
alternativene, humboldtmodellen og 
bedriftsmodellen, som forbindes med hhv. 
utdanningsborgeren og næringsborgeren, 
hopper han over den kategorien jeg mener 
Humboldtuniversitetet har vært alliert med, 
nemlig den politiske borger rett og slett, le 
citoyen,15 forstått som medbærer og 
medutøver av folkesuvereniteten og 
deltaker i det selvlovgivende demokrati, en 
allianse som ikke minst var realisert 
gjennom utdanningspyramiden universitet 
– gymnas – folkeskole, den gang da 
læreryrkene hadde prestisje og læreren nøt 
respekt. Kjeldstadlis dikotomi favner jo 
egentlig bare om to varianter – en relativt 
dannet og en relativt udannet – av ”le 
bourgeois”. Så det kan se ut til at han med 
sitt nye universitetskonsept nettopp vil 
innføre citoyen-kategorien på nytt. ”Le 
citoyen” kan så visst trenge å styrkes, men 

14 I tiden etter den franske revolusjon, på Napoleons 
tid og utover 1800-tallet, var den tyske passivitet og 
ettertenksomhet (med vekten på “etter”) et velkjent 
tema, poengtert formulert av Hegel: ”Le français 
porte le bonnet près de la tête. Der deutsche Kopf 
lässt ruhig die Schlafmütze sitzen und operiert 
innerhalb seiner.”  
15 Attac gjør seg ikke skyldig i en slik overseelse: 
Association pour une Taxation des Transactions 
financières pour l’Aide aux Citoyens.  



det kan neppe være heldig å gjøre det som 
ledd i en kritikk av Humboldtuniversitetet.  

Universitetet som øverste – eller 
grunnleggende – institusjon for praktisk-
kritisk virksomhet (i Kant-Marx-forstand), 
altså for opplysning og samfunnets 
selvkritikk, er det noe slikt Kjeldstadli 
mener med samfunnsuniversitet? I så fall 
enig. Men hvorfor da denne – etter min 
mening malplasserte – vilje til å avvise 
Humboldtmodellen? Kanskje faller han 
som offer for sin egen Humboldt-myte 
(sml. (ii) ovenfor)? Når Kjeldstadli skriver 
at ”ansatte og studenter som ønsker et 
’samfunnsuniversitet’ har en mulig og 
avgjørende alliert i nasjonale og 
internasjonale fagforeninger innen 
utdanningsfeltet” (190), så er det ingen 
grunn til å motsi ham. Men har de ikke 
først og fremst en avgjørende alliert i dem 
som har sett at Humboldt-universitetet (i 
motsetning til det som leverer til private 
økonomiske aktører) nettopp er – om enn i 
en viss forstand indirekte – 
samfunnsmessig forpliktet, og som er 
konservative nok til å ville forsvare det? 
Må vi finne opp hjulet på nytt?  

På s. 178 skriver Kjeldstadli: ”Dette 
programmet og dette bildet av et 
samfunnsuniversitet er – det skal jeg 
innrømme – en idealisert og idealistisk 
framstilling av universitetets mål. Både 
den utdanningsborgerlige arven, 
karrieresystemet, innbyrdes konkurranse, 
motsetninger og presset fra kapitalkreftene 
trekker i andre retninger. Men likevel tror 
jeg at en slik ny regulativ idé må til hvis 
ikke management- og businessuniversitetet 
skal seire.” Men er dette egentlig en så ny 
idé? Kjeldstadli selv viser om og om igjen 
at han er Humboldtiansk oppdratt. Hans 
tilslutning til grunnidéene i 
Humboldtuniversitetet kan det ikke være 
tvil om, heller ikke i del III. Hvorfor denne 
radikale holdning som krever et alternativ 
(fremfor en redning av substansen under 
endrete forhold, altså forandre for å 
bevare)? Med forbehold om den kanskje 

for ”direkte” vei i Kjeldstadlis konsept, må 
det ikke være klart at nettopp 
Humboldtuniversitetet – selv om det i 
motsetning til det forutgående universitet 
med teologi, jus og medisin som de 
”høyere” samfunnsnyttige fakulteter legger 
mer vekt på kritikk og opplysning (og 
oppvurderer det frie, ”filosofiske” fakultet) 
– må sies å være et samfunnsmessig 
forpliktet universitet i Kjeldstadlis forstand 
(vennlig tolket)? Det er i hvert fall i 
høyeste grad samfunnsmessig forpliktet i 
den betydning Apelsitatet ovenfor peker 
mot.  

Eller: Hvorfor gjøre Humboldtmodellen 
medansvarlig når vi ser hvor det bærer hen 
– og tro at en annen og bedre 
universitetsmodell vil føre oss i en 
riktigere retning? Kan ikke en slik tro være 
å undervurdere (eller unnskylde) 
motstanderen? Vi har å gjøre med sterke 
slike, kapitalkreftene, ”markedet”, 
pengemakten, nykapitalismen, 
nykolonialismen og deres miltære, 
ideologiske, nasjonale og internasjonale 
organer – som vil det annerledes. Kanskje 
”løpet er kjørt” også med Kjeldstadlis 
modell? Kan i det hele tatt redningen ligge 
i en universitetsmodell? Vel, et sted må 
man jo begynne, prøve å yte motstand. 
Men jeg tror vi står sterkest med 
Humboldt, rett forstått.  

Alt i alt vil jeg si at Kjeldstadlis 
”Akademisk Kapitalisme” er en utmerket, 
ja uunnværlig bok i universitetsdebatten. 
Men altså etter min mening med en del 
ting i kritikken av Humboltuniversitetet i 
den konstruktive delen om 
”samfunnsuniversitetet” som er 
diskutabelt.  
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Skatteparadis-
utstilling
TØH, nå Handels-
høgskolen i Trondheim,
fikk besøk av Tax
Justice Network, og
Taklinger var til stede.
les mer på s. 2-3

Julekalenderaksjon
Se de glade fylkespoli-
tikerne som fikk hver
sin skatteparadiskalen-
der fra Attac. s. 4

Occupy NPM!
Attac støttet occupybe-
vegelsen, og brukte
anledningen til et
angrep på New Public
Management. s. 4

Årsmøte og andre
aktiviteter
Oppdater deg på alt fra
skatteparadis, Hellas
og krisa til hvem som
sitter i lokallagsstyret!
s. 6-7

Vitsetegning
Nå også i Taklinger. s. 8

Bli medlem!
Meld deg inn i Attac! s. 8

SKATTEPARADISFRITT
SØR-TRØNDELAG
Etter politisk påvirkning fra Attac, vedtok Fylkestinget i
Sør-Trøndelag 28/2 2013 å ta grep mot den ødeleggende
praksisen som skatteparadiser utgjør.

Av Helge Rønsåsbjørg, styremedlem NTNU/HiST Attac

Det var en interpellasjon fra Rødts representant, Ronny Kjelsberg, som var
utgangspunktet for voteringen som endte opp med at Fylkesordfører Tore
Sandvik ba Fylkestinget slutte seg til å ” utnytte regelverket optimalt for å unn-
gå avtaler med selskaper som benytter seg av registering i land med ingen
skattlegging av overskudd”, noe som ble enstemmig vedtatt. Les mer på s. 4

DET VOTERES!: Sør-Trøndelag Fylkesting vedtok våren 2013 å ta grep mot
skattaparadiser.



Taklinger  #14  2013
Taklinger er et partipolitisk uavhengig magasin
utgitt av Attac i Trondheim. Vi har som formål å
skape økt oppmerksomhet om aktuelle saker,
og å sette disse inn i et større globalt perspek-
tiv. Signerte artikler representerer ikke nødven-
digvis Attacs syn.

Ansvarlig redaktør: 
Ronny Kjelsberg - ronny.kjelsberg@hist.no
Redaksjon:
Viktot Grande Røssnes, Helge Rønsåsbjørg,
Torunn Lien Nilsen, Ståle Fjeldstad

www.org.ntnu.no/attac
Trykket med støtte fra:

Takk for meg

Siden Taklinger startet opp i 2004, har
jeg faktisk sittet som redaktør.
Publiseringsraten har variert noe, men vi
er tilsammen oppe i 14 nummer på dis-
se 9 årene, og har i det minste kommet
ut noe oftere enn Vardøger.

Når jeg nå takker for meg, vil jeg særlig
takke alle som har deltatt i redaksjonen
opp gjennom årene. Hvem det er kan
dere alle selv sjekke ut ved å gå på
org.ntnu.no/attac, og klikke på Taklinger
Magasin i menyen, hvor alle 14 utgaver
ligger ute.

Men jeg vil ikke bruke opp denne lede-
ren på mimring. Det viktigste er tross alt
økonomisk politikk.

Sist høst var det streik på private syke-
hjem. Mange kommentatorer og DN på
lederplass påstod bl.a. at den var “en
politisk streik mot private løsninger”.

All den tid det de ansatte krever i for-
handlingene er like betingelser som i
offentlig sektor, framstår kritikken hul.

Ekstra ille blir det selvsagt når vi vet at
de store private helseaktørene har kon-
torer i skatteparadis, og ikke betaler en
krone i skatt til Norge.

Å gi offentlige kontrakter til selskaper
som opererer i skatteparadis er et selv-
mål for kommuner som selv er avhengi-
ge nettopp av skatteinntekter. Blant
annet derfor er Attacs kampanje for
skatteparadisfrie soner så viktig.

Ronny Kjelsberg

2

INFORMATIVT: Skattepardisutstillingen viste med plansjer, bilder og eksempler
at mange av mytene våre om palmeøyer er gale. Mange av de verste skattepa-
radisene finner vi i Europa.

Skatteparadis-  
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Skatteparadis finnes overalt i ver-
den. Ikke alle tenker på at det fin-
nes skatteparadis også i europis-
ke land som Storbritannia og
Nederland, men de eksisterer i
beste velgående. 

Av Viktor Grande Røssnes
styremedlem NTNU/HiST ATTAC

Dette holdt Tax Justice Network
utstilling om på Trondheim
Økonomiske Høgskole (som nettopp
byttet navn til Handelshøyskolen i
Trondheim) i 2012. Vi tok turen for å
lære mer om skatteparadis i Europa.

Utstillingen ble åpnet av Peter
Ringstad, koordinator i Tax Justice
Network. Ringstad åpner med å for-
telle om utstillingen som prøver å
sette fokus på at skatteparadis er
ikke de stereotypene av skattepara-
dis som Cayman Islands hvor en
rekke selskaper er postboksregis-
trert og hvor finanssektoren står
ganske fritt. 

For det finnes også skatteparadis i
Europa, hvor anonyme kontorbygg
kan være registrert som hovedkon-
tor for mange store selskaper. Det
finnes bygninger hvor hvert selskap
har 3,2 kvadratmeter, noe som skal
godt gjøres å få til. Ringstad håper

at dette vil gi et bedre bilde til de
studentene som i fremtiden skal job-
be med finansøkonomi.

Etter åpningen holder Lars Fallan,
professor på TØH foredrag om skatt
og skatteparadiser. Han forteller at
skatt er fundamentet for et sivilisert
samfunn. Derfor vil det være gunstig
for samfunnet hvis det ikke blir unn-
dratt skatt. Disse skal gå til goder og
til å opprettholde samfunnet. De
som unndrar skatt vet at det ikke
nødvendigvis vil få noen konsekven-
ser, noe som er et økonomisk pro-
blem. Fallan deler opp i tre grupper
av «spekulering» rundt skatt: skatte-
planlegging, skatteomgåelse og
skatteundragelse. 

Skatteplanlegging er valg av trans-
aksjoner for å minimere skatt, noe
som er lovlig. Man tjener på å velge
hvordan og når man skal betale
skatt på denne måten.
Skatteomgåelse er også lovlig, men
strider mot lovgivers intensjoner. Til
slutt har vi skatteunndragelse. 

Skatteunndragelse skjer ved at man
flytter skattefundamenter, for å ungå
å bli skattet. Dette er mulig for sel-
skaper med kontorer i flere land,
som da lett kan flytte penger mellom
disse kontorene. En måte å flytte

penger på er å manipulere prisen på
varer man kjøper og selger internt i
eget konsern slik at verdiene blir
overflyttet. 

Lars Fallan setter også søkelyset på
viktigheten med gode skattelover,
noe som han mener er vanskelig å
utforme. Det er mange hensyn som
skal til for å lage et rettferdig sys-
tem. Mye av problemet slik Fallan
ser det, er at skatteloven ikke tar
hensyn til at det finnes skatteparadi-
ser. 

Skatteloven kjenner rett og slett
ikke til begrepet. Loven bruker heller
begreper som «lavskatteland» og
«norsk-kontrollerte aksjeselskaper i
lavskatteland». Dette kan være et
tegn på at vi ikke i stor nok grad har
utformet lovene våre for å unngå
skatteundragelse. En annen måte å
forhindre skatteparadis er å organi-
sere og koordinere oss sammen
med andre land, slik at det blir stør-
re gjennomsikt mellom landene og
vanskeligere å skjule penger. Derfor
er det viktig at vi får i gang avtaler
med andre land.

Det er mulig å se hele foredraget på
vår hjemmeside: org.ntnu.no/attac/

TT

 utstilling i Trondheim

PARADISKUNNSKAP: Peter Ringstad, fra TJN åpnet utstillingen, mens professor Lars Fallan, holdt et faglig
foredrag i etterkant av åpningen.
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Av Helge Rønsåsbjørg (forts. fra s. 1)

- Skatteparadisene fører til store tap av
skatteinntekter både i råvareproduse-
rende land og i industriland, sier
Kjelsberg. - Gjennom hemmelighold av
økonomiske opplysninger utgjør de
også en frihavn for kriminelle og terro-
rister, og de har vært en betydelig
bidragsyter til den kasinoøkonomien
som nå har ført store deler av verden ut
i økonomisk kaos, sier Ronny Kjelsberg.

- Det er forstemmende at norske kom-
muner og fylker som er helt avhengig av
skatteinntekter mange steder har avta-
ler med selskaper som er knyttet til
kjente skatteparadis, sier Kjelsberg.
Over halvparten av verdenshandelen
går via skatteparadis, men han håper at
dette heretter ikke skal være tilfelle i
Sør-Trøndelag.

På grunn av EØS-avtalen er det ikke
mulig å forskjellsbehandle land, selv om
enkelte land har lovverk som er konstru-
ert for å omgå andres skattelovgivning,
Rødt forsøker i sitt forslag å omgå den-
ne problemstillingen.

- Vi skulle gjerne sagt opp EØS-avtalen,
men jeg innser at det sannsynligvis ikke
er flertall for å utfordre den i dagens
Fylkesting, sider Ronny Kjelsberg, som
også er Rødts førstekandidat til
Stortingsvalget. - Vi velger derfor heller
bl.a. å foreslå at selskapene må bedrive
såkalt land-for-land-rapportering - dvs.
oppgi økonomiske opplysninger om
aktiviteten i Norge, slik at det blir van-
skeligere å utnytte skatteparadisers
hemmelighold.

I sitt svar til interpellasjonen valgte
Fylkesordføreren å ikke gå inn i de tek-
niske detaljene, men ba fylkesrådman-
nen “utnytte regelverket optimalt” for å
unngå avtaler med selskaper som
benytter seg av skatteparadiser.

- Dette bevarer intensjonen i forslaget,
og åpner også for andre tiltak i framtida,
sier en fornøyd Kjelsberg, som støttet
forslaget som deretter ble enstemmig
vedtatt.                                                 TT

I tillegg til intervjuet, trykker
Taklinger noen utdrag fra interpella-
sjonsteksten under:

Skatteparadisene har en egen form for
lovgivning som kun gjelder for selskaper
som driver virksomhet i andre land.
Slike selskaper betaler vanligvis ingen
skatt, kun en liten registreringsavgift,
det er ingen krav om regnskapsføring
og det kan hemmeligholdes hvem som
eier selskapet. Rike enkeltpersoner og
flernasjonale selskaper bruker i dag
registrering i skatteparadiser for å skjule
eiendeler, for å slippe unna skatter og
avgifter i landene de opererer i, og for
enklere å gjennomføre hemmelige
transaksjoner.

Skatteparadisene fører til store tap av
skatteinntekter både i råvareproduse-
rende land og i industriland. 

Et eksempel er kontinentet Afrika som
årlig taper 160 milliarder dollar fordi sto-
re selskaper ikke betaler sin skatt. De
tapte skattepengene kunne gått til sam-
funnsnyttige formål som infrastruktur og
utdanning. Dette er også et problem for
Norge. Forskere fra NHH har beregnet
at det årlige skattetapet kan være 7,5
milliarder kroner.

Mange av de flernasjonale selskapene
søker å unngå å betale skatt i de lan-
dene der de har sin virksomhet ved å
gjennomføre interne transaksjoner som
flytter overskuddet til skatteparadiser.
Dette har nå fått et slikt omfang at det

underminerer skattegrunnlaget i de lan-
dene der har sin virksomhet. Det svek-
ker grunnlaget for de samfunnstjenes-
tene både selskapene selv og
innbyggerne i disse landene er avhengi-
ge av for å kunne fungere: velfunge-
rende juridisk rammeverk, utdannet
arbeidsstyrke, fysisk infrastruktur og så
videre. 

Problemet er nå erkjent også av leder-
ne for G20-landene, som har bedt
OECD om å gi en rapport om problemet
til neste G20-møte (BEPS). Mindre og
ofte lokale selskaper som ikke bruker
skatteparadiser taper i konkurransen
med de flernasjonale som i stadig min-
dre grad betaler skatt.
Konkurransevridningen gjør at vi mister

mye nyskaping
som kunne gått
til å løse sam-
funnets behov. 

Som eksempel
på dette kan vi
nevne konser-
net Google,
som siste år
gikk med et
overskudd på
opp mot 50 mil-
liarder kroner,
men som i føl-
ge egne regn-

skaper bare betalte 2,4 % i skatt. 

Selskapet har mesteparten av sin virk-
somhet i USA, der selskapsskatten er
35 %. Google selger annonser for et
stort antall millioner kroner i Norge, men
betaler så godt som ingen skatt her.
Googles overskudd kom i Bermuda der
selskapet har så godt som ingen virk-
somhet. 

Dette er ikke enestående for Google, vi
finner samme tendens hos mange
andre flernasjonale selskaper.
Forholdet skyldes ikke nødvendigvis all-
tid brudd på skattelovgivningen, men
kan også ha sammenheng med at sel-
skapene aktivt utnytter mangel på sam-
svar mellom ulike lands skattelovgiv-
ning.                                                   TT

Skatteparadisfritt fylke!
Etter initiativ fra Attac har Sør-Trøndelag Fylkesting vedtatt tiltak mot skatteparadis. Dette er fort-
settelsen av saken på s. 1. Taklinger gjør for ordens skyld oppmerksom på at den intervjuede
Fylkestingsrepresentanten Kjelsberg er identisk med Taklingers redaktør.

oogle hadde i fjor over-
skudd på 50 mrd. kr, og

betalte 2,4% i skatt. 

- Selskapet har mesteparten av
virksomheten i USA, men over-
skuddet kom i Bermuda.

-G-G
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Occupy NPM
Også i Trondheim var det en støtte-
markering for Occupy-demonstrasjo-
nene da de stod på som verst sist
vinter. Attac var invitert til å holde
appell, og Astrid Sundset Moe brukte
anledningen til å gå til angrep på
New Public Management. Vi gjengir
appellen her:

I dag foregår det demonstrasjoner og
markeringer over store deler av verden.
Gateaksjonene som vi først så i den
Arabiske våren hvor folkene i Midt-
østen reiste seg opp og protesterte mot
diktatur, nyliberalisme og fattigdom har
spredd seg til Sør-Europa, til Occupy
Wall Street-aksjonene i USA, og nå til
resten av verden. Mye er ulikt, men fel-
les for alle demonstrasjonene er kravet
om mer demokratisk styring. For øye-
blikket styrer penger verden, og når
mesteparten av pengene er fordelt på få
hender, så sier det seg selv at det ikke
er særlig demokratisk. En annen verden
er mulig og nødvendig for å takle de
utfordringene vi nå står overfor.

Attac Norge har i høst hatt en kampan-
je rettet mot New Public Management.
Dette fordi Attac er av den oppfatning at
NPM er udemokratisk i praksis.

Gradvis, fra 80-tallet og fram til i dag har
vi sett en stadig sterkere markedsretting
av offentlig sektor både i Norge og inter-
nasjonalt.  Drivkreftene bak dette er
søken etter nye markeder med mål om
høyest mulig profitt på investert kapital.
NPM reformene har sjeldent blitt kriti-
sert, men også sjeldent etterspurt. Og

det har ført til gjennomgri-
pende forandringer i offentlige
etater, ofte med store konse-
kvenser for innbyggerne.  

Politikere og offentlige
ansatte blir satt til å telle og
måle ting som kvalitet og inn-
hold i tjenester som er av en
sånn art at det ikke lar seg tel-
le og måle. Konkurranse-
utsetting av tjenester legger
føringer på hvilke virksomhe-
ter som får utvikle seg, samti-
dig som rommet for folkevalgt
politisk styring blir mindre.

På flyeren for denne Attac-kampanjen
er det bilde av en frosk, som blir kokt.
Det spesielle med frosker er at hvis du
hiver en frosk opp i kokende vann så
hopper den med en gang ut igjen. Men
hvis du har frosken oppi kaldt vann, for
deretter å varme opp vannet, blir fros-
ken kokt levende. Spørsmålet er: holder
vi på å bli kokt levende?

Men man prater ikke om profittmotiver
og privatiseringsmotiver i det offentlige
rom, men markedsrettingspolitikken
pyntes med ord som effektivisering,
modernisering og innovasjon. Slik sni-
kes politikken inn uten at vi merker det,
akkurat som frosken som ikke merker at
den blir kokt. Effektiviseringen eller inn-
sparingene som skjer i offentlig sektor
går utover de ansatte gjennom dårligere
lønns og pensjonsvilkår. Innbyggerne
og det lokale demokratiet taper når
maktbalansen endres og private aktører
får overta velferden.

Mangel på offentlig innsyn og økt innfly-

telse til private aktører er en stor demo-
kratisk utfordring. Det som burde være
en selvsagt innsynsrett i offentlig peng-
ebruk for folkevalgte er omgjort til forret-
ningshemmeligheter gjennom konkur-
ranseutsetting.  Denne politikken bidrar
til grunnleggende å endre maktforhol-
dene i samfunnet og svekker den
demokratiske styringen.

Men NPM er bare et symptom, et
symptom på en verden som styres av
penger og profitt. Flere og flere områder
underlegges finanskapitalens profittjag.
Ideologien bak NPM er en stor trussel
for demokratiet. Dette går på bekost-
ning av folk, miljø og demokrati.  Som
sagt mange ganger før, og av mange
forskjellige personer, så er privatisering
og konkurranseutsetting ingen naturlov.
Det er et politisk valg. Vi må ta tjenes-
tene tilbake. Kampen mot NPM dreier
seg om å gjenreise politisk og demokra-
tisk styring.

Kanskje begynner vi å merke at vi hol-
der på å bli kokt levende, kanskje er det
på tide å komme seg ut av gryta, mens
man fortsatt har en sjanse.                  TT

APPELLMESTER: Se video på Taklinger TV på  
org.ntnu.no/attac

Julekalender mot skatteparadis
Som et ledd i Attacs skatteparadiskampanje, fikk et knippe glade fylkespolitikere hver sin julekalender fra Attac, hvor de hver
dag kunne få nye fakta om styggedommen. Fra v. mot h (ikke nødvendigvis politisk): Karianne Tung (Ap), Olav Huseby (Ap),
Karin Bjørkhaug (KrF), Henrik Kierulf (H), Torhild Aarbergsbotten (H), Ronny Kjelsberg (R).
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Av Ronny Kjelsberg
Taklinger-redaktør

Årsmøtet i 2012 ble avholdt 14. mars,
og ble startet med en innledning av
leder for Attac Norge, Benedicte
Pryneid Hansen om finansskatt. På
møtet ble det valgt et styre for
NTNU/HiST Attac bestående av

Helge Rønsåsbjørg
Viktor Grande Røssnes 
Marek Jasinski
Ronny Kjelsberg
Torunn Lien Nilsen
Astrid Sundset Moe
Hedda Meinert

På grunn ev et par flyttinger, uforutsette
arbeidsoppgaver og en graviditet, har
det meste av styrearbeidet fra høsten
2012 blitt gjort av Helge Rønsåsbjørg,
Viktor Grande Røssnes og Ronny
Kjelsberg.

Vi har ikke hatt faste tidsintervaller for
styremøtene, men innkalt etter behov.

Vi har arrangert en del møter i styreperi-
oden, og mange har handlet om det
som nok har vært årets hovedtema for
NTNU/HiST Attac: Skatteparadis.

Vi hadde egen seksjon i 1. maitoget i
Trondheim, hvor vi bl.a. delte ut løpe-
sedler for et møte vi arrangerte 2. mai.

Det var det  første Attac-møtet i styre-
perioden. Temaet for møtet var skatte-
paradiser og det foregikk på NTNU
Dragvoll, med visning av dokumentar
og diskusjon om temaet. Vi laget også
en egen ressursside med lenker til aktu-
ell informasjon, filmer etc. om skattepa-
radis på nettsidene våre på
org.ntnu.no/attac.

Deretter hadde vi sommeravslutning
torsdag 31. mai med grilling, quiz og
hyggelig samvær. 

Vi dro selvfølgelig også på skattepara-
disutstillingen på TØH (se side 2), og
dekker den behørig i tekst, bilder og
video.

15. oktober arrangerte vi et nytt, større
møte om kampen mot skattaparadisene
på NTNU Dragvoll, hvor vi fløy inn
Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tax Justice
Network for å holde en lnnledning for
oss. Denne innledningen ble også filmet
og lagt ut på NTNU/HiST Attacs hjem-
meside.

Deretter arrangerte vi et åpent møte
om den økonomiske krisa den 30. okto-
ber. Denne gang på kveldstid på ISAK,
hvor Ebba Boye, utreder i Manifest
Analyse innledet.Her la vi ikke ut video,
men på nettsidene våre finner du direk-
telenker til de to Manifest-rapportene
som var utgangspunkt for foredraget:
”Den late greker” og ”Fra finanskrise til
velferdskrise”.

Siden sist - en slags års-

På grunn av både arbeidsmengden i redaksjonen og noen tekniske problemer, har det tatt noe
lengre tid enn planlagt å komme ut med dette nummeret av ”Taklinger”. Hva passer vel derfor
bedre enn å benytte anledningen til en liten kavalkade over året som har gått?

SKATTEFRITT: Sigrid Klæboe Jacobsen, styreleder i Tax Justice Network holdt et engasjert foredrag på Dragvoll.
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1. februar arrangerte vi det åpne
debattmøtet ”På den andre siden av
finanskrisa - Norge som kreditor”, i kjel-
leren på restauranten Tulla Fischer sen-
tralt i Trondheim, hvor Attac Norges rap-
port med samme tittel ble lansert.

Som et bidrag i Attacs kampanje for
skatteparadisfrie soner, startet vi et
påvrikningsarbeid opp mot Fylkestinget
(se egen sak), hvor vi fikk Rødt til å
fremme en interpellasjon. I forkant av
dette delte vi ut Attacs ”skatteparadisju-
lekalendere” til sentrale fylkespolitikere
(se foto side 5).

Resultatet ble et vedtak hvor
Fylkestinget vil utnytte regelverket mak-
simalt for å unngå å drive handel med
selskaper som er etablert i skattepara-
dis!

NTNU/HiST Attac ønsker også å tilby
foredragsvirksomhet og knytte kontakter
med andre organisasjoner. I forrige sty-
reperiode var vi på besøk på Fosen
Folkehøgskole, og i år besøkte vi en
Samfunnsgeografiklasse på Strinda
Videregående skole i Trondheim, hvor
vi holdt en innleding om Attac og Attacs
syn på internasjonal økonomi og han-
del, med påfølgende diskusjoner med

samfunnsengasjerte elever. Powerpoint
fra foredraget kan selvsagt også leses
på NTNU/HiST Attac sine nettsider.

Til kombinert årsmøte og sommerav-
slutning 2013 den 23. mai, inviterte vi
sosialøkonom Peder Martin Lysestøl til
å holde en innledning om den økono-
miske krisa, med tittelen ”Fra krise til

økonomisk krig”.

På årsmøtet i 2013 ble følgende valgt til
nytt styre: 
Helge Rønsåsbjørg
Viktor Grande Røssnes
Judee Isabel Ihasee Bjørgan
Tord Håkon Sundet 

TT

FOREDRAG: Forkjølet foredragsholder (med kaffekopp) omringet av et knippe
engasjerte Strinda-elever

melding for NTNU/HiST Attac

PEKER PÅ: Ebba Boye, utreder i manifest analyse pekte både på årsakene til den økonomiske krisa, og på den feilslåtte kri-
sepolitikken på dette debattmøtet i Attac-regi.



Bli med i Attac!
Sliter du med dårlig samvittighet? Er du engasjert, men
mangler det siste lille sparket i baken. Meld deg inn i Attac.

Tidligere brukte vi å ha et innmeldingsskjema under her,
men siden det ikke er noen som bruker sneglepost lenger
oppfordrer vi folk til å sende sms: ATTAC til 2030, eller gå på

www.attac.no for å melde seg inn, så bruker vi heller plassen
under til et fint bilde av Attac-logoen i bokstavkjeks!

Ønsker du å bidra til bladet med artikler, leserbrev eller lay-
out mm., ta kontakt med noen i redaksjonen, eller send et e-
brev til redaktøren.

end sms:
ATTAC til

2030, eller gå inn
på www.attac.no
for å bli medlem.

SS
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Taklingers humorspalte:

Presenterer:


