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TISA: nyligen läckta handlingar avslöjar amerikanska företags hot mot 
privatliv och dataskydd 
 
PSI, 17 december 2014 - Konsumentskydd och privatliv står på spel, liksom nationella regeringar suveränitet, och det 
gynnar endast företag inom informations- och kommunikationstekniken (IKT). 
 
Detta framgår av det senast läckta dokumentet från förhandlingarna om tjänstehandelsavtalet Trade In Service 
Agreement (TISA) som PSI har protesterade mot från början, i mars 2013, på grund av bristande insyn. 
 
Handlingen – som läckt från Associated Whistle-Blowing Press – hänvisar till ett förslag från USA:s handelsrepresentant 
(USTR) den 25 april 2014. Det fokuserar på e-handel, tekniköverföring, gränsöverskridande uppgiftsflöden och 
nätneutralitet. 
 
Det amerikanska förslaget syftar till att föra fram de kommersiella intressena inom tjänstesektorn som levererar tjänster 
över gränserna, huvudsakligen genom e-handel, och utländska direktinvesteringar i tillverkning och tjänster. 
 
Detta skulle särskilt gynna informations-, telekommunikations- och teknikbranschen och skulle skydda USA:s 
konkurrensfördelar och monopolrättigheter till immateriell egendom och teknik. 
 

– Om förslaget godkänns skulle det också befästa datalagringsplatser till förmån för den amerikanska 
regeringen, transnationella företag och tredje parts kommersiella intressen, kommenterar Jane Kelsey, 
juridikprofessor vid University of Auckland, och Burcu Kilic från USA-baserade Public Citizen. 
 
– Detta gynnar en rad syften inom "nationell säkerhet och kommersiella intressen. 
 

Dessutom skulle överenskommelsen förhindra eller begränsa statliga bestämmelser som hindrar de största globala 
tjänsteindustriernas verksamhet och vinster, och garantera obegränsade gränsöverskridande uppgiftsflöden, som 
inverkar på konsumentskydd, lagstiftning om privatlivet, lagstadgade restriktioner och konkurrenspolicy. 
 

– Det är oacceptabelt att medborgare måste förlita sig på handlingar som läcker ut för att få veta vilka lagar deras 
regeringar förhandlar om för deras räkning, säger Rosa Pavanelli, PSI:s generalsekreterare. 

 
– Vi vet att TISA ytterligare kommer att avreglera finanssektorn, förhindra att misslyckad privatisering återförs till 
den offentliga verksamheten och underminera lagstiftning om uppgiftsskydd, fortsätter hon. – Vad är det mer våra 
regeringar hemlighåller för oss? 

 
Enligt PSI:s policyansvariga Daniel Bertossa skulle dessa regler innebära att de mest känsliga personliga och 
kommersiella uppgifterna skulle flöda ut ur ditt land. – I kölvattnet efter spionskandalerna nyligen är det 
förvånande att detta ens övervägs, säger han. 

 
TISA förhandlas för närvarande mellan 23 parter (där EU räknas som en) vars mål är att utvidga omfattning och regler 
för det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) inom världshandelsorganisationen (WTO). 
 
Till skillnad från GATS genomförs TISA-förhandlingarna i hemlighet och parterna vägrar att lämna ut förhandlingstexten 
eller dokumentation. Vissa länder har lämnat ut begränsad dokumentation om sina bud (exempelvis Schweiz och EU). 
De flesta dokument är emellertid fortfarande strängt sekretessbelagda, bland annat USTR:s. 

https://data.awp.is/filtrala/2014/12/17/19.html
http://www.world-psi.org/TISA
http://www.world-psi.org/en/briefing-us-tisa-proposal-e-commerce-technology-transfer-cross-border-data-flows-and-net-neutrality
http://www.world-psi.org/en/briefing-us-tisa-proposal-e-commerce-technology-transfer-cross-border-data-flows-and-net-neutrality


 

 

Omslaget till det läckta förslaget från USTR är stämplat med KONFIDENTIELLT och "offentliggörs fem år efter att TISA-
överenskommelsen har trätt i kraft eller, om ingen överenskommelse träder i kraft, fem år efter att förhandlingarna har 
avslutats." Detta är till och med en högre grad av sekretess än vid tidigare överenskommelser, exempelvis det 
transatlantiska partnerskapet, Trans Pacific Partnership (TPP).  
 
Innan Public Services International (PSI) offentliggjorde den första tillgängliga kritiken, TISA mot offentliga tjänster, i 
mars 2014, hade förhandlingarna varit höljda i sekretess.  
 
I PSI:s rapport beskrivs hur TISA skulle förhindra att misslyckade privatiseringar återförs till offentlig verksamhet och 
begränsa staterna när det gäller att reglera privatiserade offentliga tjänster och andra områden av allmänt intresse, 
exempelvis lagstiftning för att skydda arbetstagare, konsumenter, småföretag och miljön. 
 
Den läckta texten om finansiella tjänster från Wikileaks i maj 2014 bekräftade många av dessa farhågor eftersom de 
gällde finansiell reglering. 
 
För ytterligare information: 

 Dokument från Associated Whistle-Blowing 

Presshttps://data.awp.is/filtrala/2014/12/17/19.html  
 Genomgång av USA:s TISA-förslag om e-handel, tekniköverföring, gränsöverskridande uppgiftsflöde och 
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