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Attac – Hvem er vi? 

• Medlemsbasert solidaritetsorganisasjon 
• Stort internasjonalt nettverk 
• Jobber også med: 

– Skatteparadis (skatteparadisfrie soner) 
– Rettferdig løsning av krisa i Europa 
– Robin hood-skatt/FTT 
– +++ 

 



Det globale handelssystemet 

• Verdens handelsorganisasjon – WTO 
– Flere underavtaler GATS, NAMA, TRIPS… 

• Plurilaterale handelsavtaler – Tisa, 
miljøvarer, informasjonsteknologi (ITA) 

• Bilaterale handelsavtaler – EFTA, TTIP, 
CETA  
 

Attac Norge 



Fellesnevnere 

• Hemmelighold! 
• Lekkasjer 

- Flere runder i Tisa 
- EUs åpningstilbud og PR-strategi i TTIP 

- Gi selskaper spillerom i utforming av lover 
- Åpningstilbud → Forhandlinger/”Gi-og-ta” 

→ Ferdig forslag til Stortinget.  
 



Transatlantic trade and 
investment partnership 

• 1/3 av verdenshandelen  
• 46 % av verdens produksjon (BNP)  
• Dekker i utgangspunkt alle sektorer 

– Finans er tatt ut i følge NFD 
• Formål: Fjerne «handelshindringer» 

– Toll 
– Regelverk   

• Investor-stat håndhevingsmekanisme (ISDS) 



Konsekvenser av TTIP 

• Toll  
• Harmonisering av regelverk, også i fremtiden 
• Arbeiderrettigheter og sosialpolitikk  
• Miljøpolitikk, kjemikalier, matsikkerhetspolitikk  
• Helsepolitikk  
• Likestillingspolitikk 
• … griper inn i så og si alle politikkområder 
 

INNSKRENKER DEMOKRATISK HANDLINGSROM 
 



TTIP og arbeid 
• USA har bare anerkjent 14 av 189 ILO konvensjoner 

– Retten til organisasjonsfrihet  
– Retten til kollektive lønnsforhandlinger 
– Likelønn 

• Frankrike: 124, Storbritannia: 87, Hellas: 71, 
Russland: 70, Norge: 107 

• Samtidig angriper EUs krisepolitikk: 
– Pensjonsalder, lønnsforhandlinger, sosialstønader, krav til 

oppsigelser, tilgang på helse- og sosialtjenester 
 

Arbeiderrettigheter som handelshinder? 



 



Mer makt til selskapene 

• Reguleringsråd 
– Sikre fremtidig harmonisering   
– «Minst mulig handelshindrende»  
– Alle lovforslag må innom  
– Selskaper skal ta del 

• Investor-stat tvisteløsning 



Hvorfor ja? 

• Millioner av nye arbeidsplasser 
• €545 per person i året! 
• Men… 

– Overdrevne anslag av BNP-økning 
– Ikke medregnet verdien av regulering 
– Ingen strukturledighet 
– Erfaringer fra NAFTA peker i motsatt retning 

• Egentlig anslag: 0.05 prosent årlig vekst 
– Studie fra TUFTS: EU mister arb.plasser 



Konsekvenser for Norge 

• Regelendringer kommer gjennom EØS 
• Må konkurrere med Washington i EU 
• Avtale mellom EFTA og USA? 
 



TTIP - Hva med Norge? 

• Uklare på Norges standpunkt 
• Konsekvensutredning 
• Dialogmøter 

– Sivilsamfunn, forbrukerorganisasjoner, 
fagforeninger, NHO 

 





Trade in services agreement 

• Tjenester – alt du ikke kan slippe på foten 
– Butikk, helse, finans, personvern …  

• «Really good friends of services» 
– Totalt 50 land, inkl. EU, Norge, Israel, USA… 

• Finans fortsatt en del 
– Finanskrisa 2008 i reprise? 

• EU: Avtalen gjelder nasjonale, regionale og lokale 
myndigheter 

• Ukjent tvisteløsning  
 



Mye mer enn  
«internasjonal handel» 

• Når nordmenn befinner seg i Norge og 
benytter seg av tjenester i utlandet 
(internasjonal handel) 

• Når nordmenn reiser på ferie til utlandet og 
benytter seg av tjenester der (turisme) 

• Når utenlandske selskaper etablerer seg i 
Norge (investeringer)  

• Når utenlandske arbeidere jobber i Norge 
(arbeidsinnvandring)  



Nasjonal behandling 

• Negativ listeføring: lister 
unntakene fra 
hovedregelen om ikke å 
forskjellsbehandle 
utenlandske tjenester på 
det norske markedet 

• Frys-mekanisme  
• Skralle-mekanisme 

 



Markedsadgang  

 
• Utenlandske selskaper sin rett til å tilby 

tjenester i Norge 
• Positiv listeføring: lister de delene av det 

norske markedet som er åpne for 
utenlandske tjenester 



Ulemper ved negativ 
listeføring 

• Kjenner ikke til alle fremtidens tjenester 
• Komplekse tjenestekjeder, må passe på at 

alle ledd er unntatt 
– Vannforsyning: produksjon av vann fra 

reservoar, rensing av vann, kjemisk 
behandling, filtrering, distribusjon, vedlikehold 
av rørledninger og produksjonsanlegg, lokal 
distribusjon, abonnementsbehandling osv. 



Offentlige tjenester 

 
«Tjenester som tilbys av offentlige 

myndigheter på ikke-kommersiell basis eller 
uten konkurranse eller supplement av private 

tilbydere» 
 

GATS artikkel 1.3.c 



Tisa og offentlige tjenester 

• Definisjon hentet fra GATS 
• Undergraver egenandel kravet om «ikke-

kommersiell»? 
• Veldig få sektorer uten private tilbydere 

– Forsvar, rettsvesen, trygdetjenester 
• Fødestuer, ambulansepersonell, 

undervisning og sykepleiertjenester  



Ulne svar fra UD 

Om sykepleiertjenester, jordmødre o.l.: 

«Kommersiell tilstedeværelse vil ikke åpne 
opp for bedriftsetableringer, bare 
profesjoner». 

Om bygg- og anleggstjenester: 

«Kommersiell tilstedeværelse åpner for at 
utenlandske selskaper kan etablere seg som 

AS i Norge på lik linje med norskeide 
byggefirmaer».   





Spørretimen 4. februar 

Liv Signe Navarsete (Sp) [11:19:32]: 
Har det skjedd endringar når det gjeld Noreg sine tilbod 
knytte til helsesektoren i forhandlingane om Tisa-avtalen? 
 
Statsråd Bent Høie [11:20:20]:  
Nå går representanten inn på et relativt detaljert nivå 
innen et område som jeg ikke har det konstitusjonelle 
ansvar for, så representanten må nesten stille det 
spørsmålet til ansvarlig statsråd. 



Hvor er 
forhandlingsmandatet? 

 

”Notatet som var offentliggjort 17. 
mars er ei attgjeving av grunnlaget 
for desse vedtaka og er i regjeringa 

sine posisjoner i Tisa-
forhandlingene.” 



Tisa – Hva med Norge? 

• Åpningstilbudet er lagt ut  
– Vanskelig å tolke 
– Det har kommet krav mot Norge 

• Bl.a. fra Japan og Canada 
• Tett kontakt med NHO 

• Maritim sektor, telekommunikasjon, energi og 
finansielle tjenester 

• Makten ligger hos byråkratene 
• En utvidet EØS-avtale?  



 



http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business  



ISDS- Investor stat 

• Dømmer etter avtaleteksten – ikke nasjonal 
lov 

• Stor grad av hemmelighold 
• I 2014: 36 % har staten vunnet, 27 % 

investorene og 35 % forlik/ukjent(!) 
• Sterk preventiv effekt 

 





Investor-stat:Eksempler på saker 
• Helsepolitikk 

– Phillip Morris vs. Australia og Uruguay 
– Achmea vs. Den Slovakiske Republikk (€22 mill) 

• Miljøpolitikk 
– Vattenfall vs. Tyskland (€3,7 mrd)  
– Chevron vs. Ecuador (US$1,77 mrd) 

• Krisepolitikk 
– Investorer vs. Argentina (€1,15 mrd) og Hellas 

• Velferdspolitikk 
– Veolia vs. Egypt  



«Corporate tribunals»  

• 3 advokater avgjør 
• 15 advokater har 

avgjort mer enn 
halvparten av 
sakene 

• Kostnad: US$8 – 
US$30 millioner 



Hvem bestemmer?  

• 29 advokater har vært med i mer enn ti 
saker 
– 83 prosent fra Vest-Europa og Nord-Amerika 
– Ingen fra Afrika 

• Fire prosent kvinner  
– Av disse står to kvinner for mer enn ¾ av 

sakene 
– Menneskerettighetsdomstolen: 32 prosent 
– WTO: 19 prosent 

 



Konsekvenser for likestilling 

• Kan stater saksøkes for nye 
likestillingstiltak som begrenser selskaper 
profitt?  
– Kvotering, likelønn osv. 



 



Konkurranseutsetting 

• Forverrede arbeidsvilkår 
– Flest kvinner ansatt i helse- og omsorgssektor 
– Pensjon, lønn, arbeidstid 

• Dårligere kvalitet, økt pris 
– Kvinner tar over det offentliges tilbud 



Frislipp av finanssektoren 

FN-kommisjon ledet av Stiglitz:  
• Finanskrisa er delvis et resultat av for mye 

deregulering i finansmarkedene og internasjonal 
handel.  

• Handelsavtaler inneholder bestemmelser som 
begrenser handlingsmulighetene til land i møte 
med finanskrise og fører til økt spredning.  



Kvinner rammes hardest av 
finanskriser 

• Endrede handelsmønstre og priser 
• Går fra eksport til uformell sektor 
• Krisepolitikk 

– Innstramminger 
– Buffer på helse- og omsorg 





 
 

 
 
 

“These trade agreements are working for 
somebody—just not workers. And that is not 

by accident. That is by design.” 



Bli med i Attac! 

SMS Attac til 2030 



Bli med! 



TTIP 
• Attac: http://www.attac.no/stopp-ttip/ 
• Rapporter: 

– S2B Network - Brave New Transatlantic Partnership: 
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf 

– CEO – Transatlantic corporate bill of rights: 
http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/transatlantic-corporate-bill-of-rights-
oct13.pdf  

– John Hillary - TTIP A charter for deregulation, an attack on jobs, an end to democracy: 
http://bilaterals.org/?ttip-a-charter-for-deregulation-an 

– Lars Gunnesdal (Manifest Analyse) – Transatlantisk trøbbel:                                 
http://manifestanalyse.no/-/bulletin/show/834004_transatlantisk-troebbel  

• Lekkede dokumenter og analyse TTIP & CETA: http://eu-secretdeals.info/  
• TTIP-gjennomgang av John Hillary (War on Want)(video): http://www.bilaterals.org/?recipe-for-ruin-ttip-

the  
• Fairytale of the jobmiracle, EUs tidligere handelskommisær blir konfrontert med vekstanslagene de har 

brukt til å promotere TTIP: 
https://www.youtube.com/watch?v=ljneHxc1rgc&&hl=en&cc_lang_pref=de&cc=1  

• GMO: http://www.youtube.com/watch?v=M_ztZGbLEJ0&feature=youtu.be   
• EUs angrep på arbeiderrettigheter:http://euobserver.com/news/32462  
• Leger uten grenser pressemelding om farmasøytbransjen: 

http://www.legerutengrenser.no/Aktuelt/Nyheter/Uttalelse-fra-Legemiddelgigant-viser-alt-som-er-galt-
med-industrien#sthash.8UaScwjf.dpuf  

• EFTA posisjonspapir: http://www.efta.int/sites/default/files/images/15-
893%20150303%20EEA%20JPC%20Resolution%20TTIP.pdf  
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Tisa 
• Norges åpningstilbud: 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/handelspolitikk/tisa_tilbud/i
d746660/ 

• Attac: http://www.attac.no/stopp-tisa/  
• Fagforbundet: http://www.fagforbundet.no/tema/TISA/  
• Public Services International: http://www.world-psi.org/en/issue/TISA  
• Spørsmål fra Navarsete: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=61672  

• Tisa og datasikkerhet: http://www.bilaterals.org/?leak-shows-trade-treaty-tisa-
could  
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Mer generelt 

• Handelskampanjen: www.handelskampanjen.no  
• Bilaterals.org: www.bilaterals.org  
• Corporate Europe Observatory: 

www.corporateeurope.com  
• Tailored for sharks, rapport om hvordan 

handelssystemet er tilpasset private interesser: 
http://www.tni.org/briefing/tailored-sharks  

• Rapport om handelsavtaler og handlingsrom mot 
kapitalflukt: 
http://www.handelskampanjen.no/files/documents/Dem
okrati_mot_finans_web_enkeltsider.pdf  
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