TISA underminerar COP21-arbetet, visar analys av hemlig bilaga
om energi
Greenpeace, fackföreningar och det globala handelsnätverket Our World Is Not For Sale
(OWINFS) anser att TISA är det senaste i hemlighet framförhandlade handelsavtalet
som underminerar åtgärder för att stoppa klimatförändringarna.
En rapport som publiceras idag av Public Services International (PSI), ett globalt fackförbund som
representerar 20 miljoner arbetstagare världen över, visar att ministermötet inom ramen för TISA
den 1 juni ska diskutera förslag som förkastades för tio år sedan. Förslagen kommer att
underminera de framsteg som gjordes vid COP21-toppmötet i december och klimatsamtalen i
Bonn tidigare den här månaden.
Av rapporten TISA kontra klimatåtgärder – energidemokrati förhandlas bort, som är en utförlig
analys av den nyligen läckta TISA-bilagan om energirelaterade tjänster, framgår att ”de regeringar
som förbereder sig för att genomföra Parisavtalet kan se sitt arbete undermineras av sina
handelsministrars medverkan i TISA-förhandlingarna.
– TISA återanvänder förslag som Enron och Halliburton lade fram redan 2005 – och som de
amerikanska förhandlarna förkastade. Förslaget att energibestämmelser måste vara teknikneutrala
är ett försök att isolera den fossila bränsleindustrin från förändringar i klimatpolitiken, varnar den
internationella handelsexperten professor Robert Stumberg från Georgetown University Law
School i Washington.
– TISA motsäger de regulatoriska och finansiella incitament som finns för förnybar energi i USA,
Kanada, Europa och på annat håll. Det hindrar utvecklingen mot energijobb i framtiden, säger han.
I TISA kontra klimatåtgärder betonas att avtalet sannolikt kommer att bidra till att utöka
utvinningen av fossila bränslen och på så sätt förvärra klimatförändringarna. I och med att avtalet
kräver att de länder som deltar i TISA-samtalen behandlar alla energileverantörer lika, oavsett
energikälla, riskerar det att underminera arbetet med att främja teknik för ren energi och
övergången från förorenande energikällor såsom kol och olja.
Publiceringen av rapporten sammanfaller med protesterna mot TISA i Genève och Paris (se nedan)
och sker efter TTIP-dokumentet som Greenpeace i Nederländerna nyligen har läckt och som har
väckt stor oro över att handelsavtal underminerar klimatarbetet.
– Läckan visar att TISA, precis som andra handelsavtal, innefattar åtgärder som bakbinder varje
politiker som försöker genomföra klimatavtalet från Paris, säger Susan Cohen Jehoram,
internationell kampanjarbetare mot TTIP vid Greenpeace.
– Handelsavtalen måste utformas så att de stärker klimatarbetet, istället för att underminera
klimatpolitiken. Det är oacceptabelt att handelsavtal som TISA, TTIP och CETA förhandlas fram i
hemlighet, på bekostnad av vanliga medborgare och miljön. Alla nya handelsavtal måste fokusera
på klimatutmaningen och vara transparenta, och inte låta storföretagens intressen gå före
miljöskyddet, säger hon.
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PSI:s generalsekreterare Rosa Pavanelli säger att det är uppenbart varför regeringarna försöker
dölja förhandlingarna genom att hålla dem i smyg.
– De medel som användes för att nå de små resultat som åstadkoms i Paris förra året förhandlas nu
bort för att tillgodose världens största företags intressen, säger hon.
– Det innebär att regeringarna får mycket begränsade möjligheter att fastställa standarder när
TISA-avtalet väl är klart. Detta väcker stora farhågor, inte bara för klimatet och framtiden för vår
planet, utan också för våra demokratier som tvingas stå tillbaka för företagens intressen, säger hon.
– När mer än 80 procent av världens primärenergi kommer från fossila bränslen som släpper ut
växthusgaser är allt som begränsar våra möjligheter att skapa en framtid med ren energi dåligt för
vår planet, understryker Deborah James från det globala handelsnätverket Our World Is Not For
Sale.
PSI:s undersökning har gjorts av Victor Menotti, chef för International Forum on Globalization,
som har forskat och skrivit mycket om världshandelns konsekvenser för ekosystemen.
PSI publicerar även en animerad film om hur TISA kommer att påverka självbestämmandet inom
energifrågor och klimatåtgärder för medborgare världen över:
[https://www.youtube.com/watch?v=BfRcOElgSRM]
PSI har tidigare publicerat forskningsrapporter som visar hur TISA kommer att stoppa
misslyckade privatiseringar från att åter bli offentliga och begränsa staternas möjligheter att
lagstifta.
Protester i Genève och Paris
Arga demonstranter anser att TISA underminerar demokratin. Oroade medborgare, fackföreningar
och representanter för civilsamhället samlas idag (30 maj) kl. 12.00 vid Europeiska unionens
representation i Genève, Rue du Grand-Pré, 64, för att protestera i samband med att TISAländernas ambassadörer är på plats för att diskutera de pågående förhandlingarna.
Den 18:e omgången TISA-förhandlingar inleddes i Genève den 26 maj och pågår till 3 juni. Den här
omgången sammanfaller med mötet med ministrar från TISA-länderna som är planerat att inledas
vid OECD i Paris den 1 juni.
Även vid mötet i Paris väntas protester från Nuit Debout: en grupp franska studenter, arbetstagare
och akademiker som tidigare har protesterat mot TISA och liknande odemokratiska handelsavtal.
Den globala proteströrelsen, som hittills endast har fått förlita sig på WikiLeaks för att bedöma
riskerna med TISA, kräver att ledarna släpper hela avtalet så att människor på demokratisk väg
kan besluta om avtalet ska slutföras.
Om TISA
Tjänstehandelsavtalet TISA, Trade in Services Agreement, är ett handelsavtal som omfattar
nästintill alla tjänstesektorer runt om i världen. Avtalet har förhandlats fram i hemlighet av 50
länder, däribland USA, Kanada, Australien, Japan, Colombia, Costa Rica, Peru och EU:s 28
medlemsländer. Uruguay och Paraguay drog sig nyligen ur samtalen efter stora offentliga
protester.
De 50 länder som deltar i förhandlingen av detta föga kända handelsavtal står för 70 procent av
världens tjänstesektor.
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor
och män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster
av god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.
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