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RESOLUTION
om offentliggörandet av texten till avtalet om Stillahavspartnerskapet
Texten till avtalet om Stillahavspartnerskapet (TTPA) har bekräftat många av våra farhågor:
överenskommelsen innehåller många fördelar för företagen och kommer att få en djupgående negativ
effekt för viktiga offentliga tjänster.
Eftersom texten var hemlig under hela förhandlingarna har fackförbunden tvingats förlita sig på kapitel som
har läckt ut och på hörsägen för att kunna ha någon del i överenskommelsen. Under tiden har företagen
tack vare hela sin enorma lobbyingförmåga kunnat få med några av sina huvudområden i
överenskommelsen. Hela lagtexten på 1 600 sidor analyseras fortfarande, men den preliminära analysen är
oroande.
PSI oro gäller bland annat att TTPA:
 Skapar ytterligare ojämlikhet i världen, i en tid när mer behöver göras för att hantera den ökande
ojämlikheten. TTPA innebär ett steg i fel riktning.
 Överför ytterligare makt till stora multinationella företag och befäster sina rättigheter över
regeringar och människor.
 Begränsar tillgången till överkomliga läkemedel. Läkare utan gränser beskriver överenskommelsen
som ”den skadligaste handelspakten någonsin för tillgång till läkemedel i utvecklingsländerna”.
Patentklausulen, som amerikanska läkemedelsföretag har bedrivit omfattande lobbying för,
innebär att även om läkemedlen är disponibla blir de tillgängliga till en hög kostnad för
skattebetalarna eller enskilda personer först flera år efter att de släppts ut på marknaden.
 Underminerar lagstiftning om offentlig hälsovård. Enligt TPPA krävs att staten inrättar ett formellt
system för att ge tobaksindustrin information när staten försöker ändra lagstiftningen. Detta strider
mot WHO:s tobaksfördrag, där staterna uppmanas att skydda sin lagstiftning mot påverkan från
företagen.
 Gör det möjligt för företag att stämma regeringar genom bestämmelserna om
tvistlösningsmekanismen ISDS, om regeringarna stiftar lagar som kan begränsa vinsterna. Detta
underminerar demokratin och staternas suveränitet och kommer att aktivt hindra regeringarna
från att fortsätta en berättigad allmän politik och regleringsmålsättningar.
 Bortser från många frågor som rör arbetstagarnas rättigheter. Även om företagen kan vända sig till
en internationell domstol för att stämma regeringar, måste arbetsfrågor fortfarande hanteras på
mellanstatlig nivå. Det visar sig att överenskommelsen endast möjliggör klagomål när regler för
arbetstagare har överträtts som påverkar handel och investeringar, vilket innebär att
offentliganställda i stor utsträckning inte omfattas. Regeringarna kan också hindras att anta
lagstiftning, såsom ytterligare lagstiftning om minimilöner, på grund av hotet om åtal från företag
som kan uppfatta detta som att det påverkar deras vinster negativt.
TPPA är ett betydande hot mot staternas möjlighet att tillhandahålla offentliga tjänster av god kvalitet för
det allmänna bästa, hantera bristande jämlikhet och skydda demokratin. PSI vädjar till regeringarna att
erkänna de negativa effekter som överenskommelsen kommer att få på människor och att dra tillbaka
överenskommelsen.
PSI uppmuntrar medlemsförbund i TPPA-länderna att mobilisera för att förhindra att överenskommelsen
undertecknas på nationell nivå och förbinder sig att bistå dem för att göra detta.
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