
SKRALLE-
klausulen

En skralle kan 
bare skru en 

vei, prøver 
du å skru i motsatt 

retning så flytter du bare 
håndtaket uten noen effekt. 

Handelsavtalen TISAs “skralleklausul” 
fungerer på samme måte. Klausulen gjør at når 

man først har åpnet en tjenestesektor for kommersielle 
aktører, så er det ikke lov å stenge dem ute igjen. 

Privatisering og konkurranseutsetting blir dermed umulig å 
angre på innenfor avtalen. 

Skralleklausulen skrur bare en vei, selv når både demokrati og 
sunn fornuft vil skru en annen vei. 

STOPP TISA - bli medlem i Attac! Send ATTAC til 2030 eller gå inn på attac.no/bli-medlem/

EN HEMMELIG AVTALE
På forsiden av forhandlingsdokumentet for TISA-avtalen 
står det at dokumentet skal “holdes hemmelig i fem år 
etter at forhandlingene er avsluttet”. Offentligheten 
skal altså ikke få vite hva det forhandles om. Det vi vet 
om avtalen er basert på lekkasjer fra varslere, og press fra 
sivilsamfunnet for å få åpenhet om forhandlingene. 

a 

Det er ikke første gang at handelsavtaler blir et direkte angrep på 
demokratiet. Protester fra folk over hele verden har stoppet urettferdige 
og udemokratiske avtaler før og kan gjøre det igjen. 

Fagforeninger, sivilsamfunn og politiske partier over hele 
verden protesterer allerede mot TISA, og det bør du også!

Vi kan stoppe TISA

Les mer på tisa.no

HVILKEN VEI VIL DU SKRU?
TISA går bare en vei

tisa.no



TISA står 
Agreeme
om hande
Norge, er
Really Go
forhandle

TISA skal legge til rette for 
internasjonal handel med 
tjenester. Tjenestehandel 

omfatter alt fra bank til telefonabonnement og vasking. TISA føyer 
seg inn i en lang rekke med handelsavtaler som skal legge til rette 
for at investeringer og varer kan flyte fritt over landegrenser.

PRIVATISERI
”Tjenester” omfatter
omfatte offentlige tj
“offentlige tjenester”
mye av det vi vanligi
tjenester” ikke define
omsorg, utdanning
som vann er dermed

Alt Norge ikke gjør t
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UTVIKLINGSLANDENE 
BLIR STILT PÅ SIDELINJEN I 
VERDENSHANDELEN
De fleste utviklingsland er mot forslagene i TISA 
og har blokkert en utvidet tjenesteavtale i Verdens 
handelsorganisasjon. Ved å lage en sideavtale kan de rike 

landene bli enige seg i 
mellom uten motstand. 

Slik setter de 
vilkårene for 
verdenshandelen 

uten at 
utviklingslandene får 
være med på 

diskusjonen. 

FRISLIPP FOR 
FINANSNÆRINGEN

Finanskrisen viste at den internasjonale 
finansbransjen trenger strenge reguleringer, 
men TISA legger opp til et kanskje enda 

løsere regelverk enn det som utløste krisen i 
2008. 
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Hva blir konsekve

Hva er TISA?
Hva er formålet med TISA?

Finan
finans
men 
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2008.
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ERSONVERN
Norge har i dag strenge regler for hvordan selskaper 
kan bruke de personlige opplysningene de har om 
deg. TISA vil la selskaper fritt flytte opplysningene på 
vers av landegrenser, og dermed uthule regelverket i 
lle landene slik at det kun er det svakeste vernet som 
ir gjeldende. 
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ENDA
FLERE 
FARLIGE
FORKORTELSER?
TISA er ikke den eneste 
handelsavtalen som kan få 
konsekvenser for oss her i 
Norge. USA og EU forhandler 
fram avtalen TTIP som blant 
annet åpner for at selskaper 
kan saksøke stater, i egne 
hemmelige domstoler, når de 
vedtatte lover kommer i veien 
for ”mulig fremtidig profitt”.
Samtidig forhandler EU og 
Canada fram en lignende avtale 
kalt CETA, og USA forhandler 
med Stillehavsland om TPP. 

Les mer på 
ttip.noå tisa.no


