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TTIP angår 

også DEG!
TTIP vil favorisere en 

transatlantisk elite og 

store multinasjonale 

selskaper. Attac krever 

at offentligheten får 

tilgang til informasjon 

om hva avtalen vil in-

neholde. På grunn av 

lekkasjer vet vi at TTIP 

legger føringer og re-

striksjoner på politikken 

folkevalgte kan føre. 

TTIP er en trussel mot 

demokratiet. Vi må han-

dle nå! Når avtalen er 

signert er det ingen vei 

tilbake.

For mer informasjon gå 

inn på ttip.no

En annen forkortelse 

som angår deg er TISA, 

en tjenesteliberaliser-

ingsavtale hvor Norge 

også er med i forhan-

dlingene. Vi frykter at 

regjeringen ikke sikrer 

offentlige tjenester godt 

nok, og at resultatet vil 

bli tvangsprivatisering.

Les mer på tisa.no

Bli medlem!

SMS ATTAC til 2030 

eller gå inn på 

attac.no/bli-medlem/
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Det pågår forhandlinger om en omfattende handelsavtale mellom USA og EU, 
bedre kjent som Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Denne 

avtalen vil påvirke Norge gjennom EØS. Avtaleteksten kan bli en mal for en 
tilsvarende avtale mellom Norge og USA. Det er allerede gjennomført syv runder 
med forhandlinger og dersom alt går etter planen skal avtaleteksten være klar 

innen utgangen av 2015.

Derfor er det viktig at DU vet hva TTIP er.

TTIP er hemmelig og en trussel mot demokratiet 
Det er vanskelig å fi nne konkret informasjon om hva TTIP vil inneholde. 
Sivilsamfunnet må basere seg på lekkede dokumenter. Selv folkevalgte 
politikere er ikke klar over hvilke momenter en fremtidig avtale vil inkludere og 
ekskludere. Forhandlingsprosessen er udemokratisk og land som er direkte med i 
forhandlingene får ikke tilgang på nødvendig informasjon. Selv EU sin ombudsmann 
oppfordrer EU kommisjonen til mer åpenhet. En del av lekkasjene kommer fra 
politikere som lekker informasjon da de anser det som nødvendig. En lekkasje viser 
at TTIP åpner for ett eget lobbyråd for store selskaper og før forhandlingene startet 
ble større selskaper informert og invitert til å delta.

TTIP favoriserer utenlandske investorer
TTIP ønsker ett eget privat tvisteløsningsorgan for utenlandske investorer 
(ISDS). ISDS svekker de nasjonale rettssystemene og det eksisterende 
tvisteløsningsor¬ganet i WTO. Resultatet er en maktforskyvning fra folket til 
multinasjonale selskaper. Multinasjonale selskaper kan saksøke stater og kreve 
erstatning dersom det innføres lover og regler som reduserer selskapets 
fremtidige profi tt. Lover for å beskytte forbrukere, miljø og arbeidstakere vil ofte 
redusere ett selskaps fremtidige profi tt. I Uruguay saksøkte tobakksgiganten Phillip 
Morris staten for å innføre lover for å beskytte forbrukeren mot tobakk. Det franske 
selskapet Veolia har saksøkt Egypt for å heve minstelønnen i landet. I Canada har 
det amerikanske selskapet Lone Pine truet med å saksøke staten da de ønsket å 
innføre midlertidig forbud mot fracking. Slike søksmål vil det bli fl ere av.
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TTIP reduserer det politiske handlingsrommet
TTIP har ikke som hovedmål å redusere tollbarrierene mellom de EU og USA. 
Disse tollsatsene er allerede veldig lave (ca 4 %). TTIP har som mål å fjerne 
“tekniske handelshindringer”. Avtalen vil harmonisere lover og regler i EU og USA. 
Harmonisering vil gjøre den laveste standard gjeldende og forsøk på å regulere 
næringslivet blir vanskeligere. En konsekvens av dette kan bli at landene i EU ikke 
lenger kan merke genmodifi sert mat og at klorvasket kylling blir tilgjengelig på det 
europeiske marke det. Andre “tekniske handelshindringer” er arbeiderrettigheter, 
forbrukerbeskyttelse og regler for offentlige innkjøp.

TTIP vil ikke gi betydelig økonomisk vekst
TTIP er ikke designet for å skape økonomisk vekst og skape jobber. 
Europakommisjonen sin egen rapport anslår en årlig vekstrate på 0,01 % 
av BNP. Anslagene er blitt kritisert fra fl ere hold da de ikke tar høyde for 
omstillingskostnadene og kostnadene en slik avtale vil føre til, men velger kun å 
fokusere på gevinstene. Kostnadene ved for eksempel arbeidsløshet er ignorert 
fullstendig. Erfaringer fra NAFTA, frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og 
Canada, viser at lovnaden om økonomisk vekst er langt fra realisert. Resultatet 
har heller vært det motsatte, tapte arbeidsplasser og stagnerte reallønninger. 
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