
 

 

För omedelbar publicering – 3 december 2015, kl. 16.00 CET 
 

Det stora klimatbedrägeriet 
PSI kommenterar det nya tjänstehandelsavtalet TISA som begränsar staters kontroll av 
naturresurser 
 
Samtidigt som stats- och regeringscheferna förbereder sig för att förhandla ett internationellt avtal i Paris om den globala 
uppvärmningen, träffas ländernas handelsförhandlare i Genève för att i hemlighet ta ram ett nytt frihandelsavtal som kan 
medföra utvidgad utvinning av fossila bränslen och leda till ytterligare klimatförändringar. 
 
Wikileaks har sedan tidigare släppt ytterligare ett utkast som läckt ut från det hemliga tjänstehandelsavtalet (TISA), 
Public Services International (PSI) och International Forum on Globalisation släppte idag den första kända analysen av 
den föreslagna bilagan om energirelaterade tjänster för att informera klimattoppmötet COP 21. 
 
De 23 TISA-förhandlarna, från bland annat Australien och Schweiz samt USA och EU, diskuterar bindande klausuler 
som ”inte ger lagstiftarna rätt att göra åtskillnad mellan solkraft och kärnkraft, vind och kol, eller jordvärme och hydraulisk 
sprängning (fracking)” genom att införa principen om ’teknisk neutralitet’”. Under mötet i Genève den 30 november till  
den 4 december kommer sannolikt diskussionen fortsätta angående punkten på dagordningen som går under 
benämningen ”miljötjänster”, som diskuterades i oktober. 
 
Victor Menotti, författare till undersökningen, säger att förslaget skulle ”minska staternas makt över sina energiresurser 
eftersom de måste införa fria marknader för utländska energileverantörer och därigenom slopa rätten att säkerställa 
inhemska ekonomiska fördelar av att utnyttja energiresurser.” 
 
På Europeiska kommissionens webbplats, under sidan om handel, står det att EU ska sträva efter att stoppa 
diskrimineringen av utländska leverantörer av miljötjänster. Det innebär att undanröja de hinder som finns, inte bara 
undvika att införa nya restriktioner. 
 

– Det här är ett stort klimatbedrägeri. Samtidigt som blygsamma mål diskuteras i Paris, förhandlar man i 
Genève bort medlen för att nå dem, till förmån för världens största företag. Det är uppenbart varför våra 
regeringar försöker gömma undan de här förhandlingarna genom att hålla dem i skymundan, säger Rosa 
Pavanelli, PSIs generalsekreterare. 

 
Rosa Pavanelli uppmanar regeringarna att släppa texterna i sin helhet och säger att ”det är skandal att vi måste förlita 
oss på att Wikileaks berättar för oss vad våra regeringar gör”. 
 
PSI har tidigare publicerat undersökningar som visar hur TISA kommer att stoppa misslyckade privatiseringar från att 
åter hamna i offentliga händer och hur det kommer att begränsa regeringarnas möjligheter att lagstifta.  
 
***SLUT*** 
 
Ytterligare information: 

- Kontakt: Vittorio Longhi, kommunikatör, PSI, vittorio.longhi@world-psi.org 
- Wikileaks-dokument 
- PSI-analyser “The Free Fracking Agreement – Proposed TiSA Annex on Energy Related Services” 

 
 
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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