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2. 28 årig man  boende i Göteborg (inflyttad från Stockholm pga. studier)

3. Student Kulturverkstans Projektledarutbildning inom kultur & it.

4. Medlem i Ordfront, aktieägare i ETC,

5. Nomineringen kom delvis som en överraskning och ett kvitto på att jag har ett bra
arbete under det första året inom Attac. Det arbetet handlade främst om att jag som
medlem i Stockholms samordningsgrupp har försökt driva saker och ting framåt.
Dvs. få Attac att utvecklas till en organisation som står mitt i dagens debatt. Allt
detta samtidigt som vi hela tiden försöker att bli en organisation för våra medlemmar
genom att vara öppna, demokratiska och ständigt uppmuntra enskilda medlemmar-
och gruppers arbete och initiativ.
   Allt detta kan vi bli bättre på om vi sätter vår prestige i andra hand, vågar ta debatt
och försöker vara en rörelse av rörelser. Jag har under det första året sett vad Attac är
– men framförallt vad vi kan bli. Den erfarenheten och det engagemanget gör att jag
kan tillföra en hel del i den gemensamma arbetsgruppen.

6. Studiefrågor, intellektuell debatt, utvecklande organisationen och till fullo
använda den potential som finns i en nätverksorganisation- både resursmässigt och
demokratiskt.

7. Datakunnig, van vid att arbeta i och leda projekt, van att tala och hålla föredrag,
van vid att ordna seminarier och arbeta med bokutgivning.

8. Min vision handlar om att Attac ska stå mitt i den svenska debatten vad det avser
frågor om globalisering, fattigdom, ekonomi och, sorgligt nog, även politiskt våld.
Attac ska våga ta debatten med och i riksdag, regering, politiska partier och
folkrörelser. Debatten ska tas med alla organisationer – även de som har andra
värderingar då det avser politiskt våld. Däremot ska man fundera minst två gånger
på att göra andra saker än debattera. Vi ska också försöka att bli en fungerande
organisation där vi lever upp till våra demokratiska och organisatoriska ideal, som är
realistiska och ofantligt högt satta (detta ska även gälla GA).  Attac ska inte heller
drabbas av storhetsvansinne utan hela tiden vara en del av en bredare
solidaritetsrörelse. Där har vi vår grund, vår framtid och vårt hjärta. Att tro något
annat är både farligt och leder till organisationens undergång.

9. Medverkat och arbetat vid lanseringshelgen, arbetat med studiegruppen i
Stockholm, arbetat fram och hållit en kurs- och föreläsningsserie vid ABF Stockholm,
och medverkat i samt varit talesman för Attac Stockholms samordningsgrupp.
Arbetar nu tillsammans med Kristoffer Talltorp som redaktör för antologin ”Fjärran
så nära” som är en debattbok sprungen ur ett behov från studiecirklarna. Boken
innehåller ett tiotal texter av kända och okända debattörer som alla på sitt sätt vidgar
och debatterar Attacs frågor. Utgivning beräknad till hösten 2002.



  Kan tänka mig att vara medlem i GA och därmed lägga ner den tid och det arbete
som jag har förstått att det kräver.

10. Jag har nog främst blivit nominerad för mitt arbete i Stockholm. Jag har ännu
ingen ordentlig förankring hos lokalgruppen i Göteborg, men går aktivt på deras
möten. Så jag svävar där någonstans mellan Göteborg och Stockholm (dvs. är nog
inte rätt person för att vara regionansvarig). Känner och har på olika sätt arbetat med
fler i GA och har på så sätt fått god insikt i deras arbete. Detta gör att jag även sett
saker och ting jag är mindre nöjd med.

Med vänlig hälsning/
Olav


