TTIP: EN AVTALE
FOR DE STORE SELSKAPENE
Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap – TTIP – er avtalen EU og USA nå
forhandler om.
 TIP er en avtale som skal sikre de store transnasjonale selskapenes særinteresser, på
T
udemokratisk vis. Forhandlingene foregår i all hemmelighet, mens folkevalgte og sivilsamfunn
holdes utenfor.
Avtalen truer demokratiet, forbrukerrettigheter, gode arbeidsforhold, miljøvern og
mattrygghet. USA har blant annet reist krav om at Europa åpner for matvarer med GMO,
hormonbehandlet storfekjøtt, mer antibiotika og klorvasket kyllingkjøtt.
TTIP smitter til Norge via EØS-avtalen. USA vil etter alt å dømme få mer innflytelse over
reglene Norge importerer via EØS, enn det vi selv har. Enkelte har også tatt til orde for at
Norge inngår en lignende avtale med USA eller en tilknytningsavtale til TTIP. Dette vil være en
enda dårligere løsning for Norge.
Ett av de mest omstridte punktene i TTIP er investor-stat-tvisteløsningen, som gir private
selskaper rett til å saksøke land for framtidig tapt fortjeneste. Dette kan skje hvis vi for
eksempel innfører nye miljøregler eller setter strengere krav til tobakkmerking. Fordi Norge
ikke er EU-medlem, blir vi ikke bundet av denne tvisteløsningen med mindre vi selv inngår en
tilknytningsavtale.

«Dersom USA vinner frem og deres regler blir
gjeldende i EU, vil det være til fare for forbrukere,
arbeidere og miljøet.»
Monique Goyens, leder for den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC

Les og lær mer: www.neitileu.no/ttip

«For internasjonale storkonsern er viktige
samfunnstjenester big business.»
Petter S. Titland, leder i ATTAC Norge

TISA: PRIVATISERING AV
OFFENTLIGE TJENESTER
Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel som EU, USA, Norge og
et tyvetalls andre WTO-land forhandler om.
TISA vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, som
for eksempel helse- og sosialtjenester, utdanning, barnehage, kulturtilbud, bibliotek, post,
vannverk og mye annet. Avtalen vil også hindre regulering av finanssektoren og undergrave
personvernlovgivning på nett.
Forhandlingene om TISA har som mål full liberalisering av tjenester, der utenlandske
selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje med nasjonale selskap.
I praksis vil dette bety at myndighetene ikke fritt kan styrke styringen av offentlige tjenester.
Målet skal være økt konkurranse, ikke det motsatte.
Som TTIP, er TISA-forhandlingene preget av hemmelighold. Enkelte stortingspolitikere
har stilt spørsmål ved avtalen, og stadig flere organisasjoner og forbund krever åpenhet
i forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, og byråkrater
forhandler videre på vegne av Norge.
BLI AKTIV! Vil du lære mer og jobbe mot disse udemokratiske avtalene?Nei til EU har
aktive lokallag over hele landet. Ta kontakt på medlem@neitileu.no for informasjon om
hvor ditt nærmeste lokallag er, eller hvordan du kan sette i gang aktivitet der du bor.

Bli medlem: send SMS NEITILEU <DITT
NAVN OG ADRESSE> til 2090 (200,-)
Les og lær mer: www.neitileu.no/tisa

