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Handel
Syfte:
 Att informera styrelsen om handelsrelaterade aktiviteter sedan EB-147
 Att informera styrelsen om föreslagna aktiviteter inom handel 2016.
Avser:
 Sammanfattning om handel EB-147.
Bakgrund: Efter resolutioner från 2012 års kongress och tidigare styrelsemöten har PSI etablerat sig
som en global ledare i kampen för rättvisa handelsavtal. PSI:s styrelse och styrkommitté fastställde
att PSI:s verksamhet skulle inriktas på de hot som handelsavtal utgör för offentliga tjänster och på
maktskiftet från de demokratiska regeringarna till företagen, samt prioriterade PSI:s arbete kring
avtalet om handel med tjänster (TISA), Trans-Pacific Partnership-avtalet (TPP) och avtal mellan EU
och andra länder. SC-19 antog en policy mot TPP-avtalet kort efter att texten i avtalet
offentliggjordes. http://www.world-psi.org/en/race-sign-tppa-highlights-growing-public-anger. PSI
har fortsatt att investera i det värdefulla samarbetet med FES som resulterar i att det ekonomiska
stödet ökat varje år sedan 2014. 2015 uppgick stödet till 93 000 euro och under 2016 steg siffran till
145 000 euro.
Diskussion:
Sedan EB-147 har PSI framgångsrikt ändrat policydebatten i globala arbetarforum, vilket har
underlättat nationellt kampanjarbete och påverkat regeringspolitiken.
Utvecklingen inom TISA
Den kanske viktigaste positiva utvecklingen var att Uruguays president Tabaré Vázquez den 7
september 2015 meddelade att Uruguay kommer att dra sig ur TISA-förhandlingarna. Detta berodde
till stor del på ansträngningarna från PSI och dess medlemsförbund och allierade. Efter
tillkännagivandet lämnade även Paraguay förhandlingarna. Paraguay är nu det tredje landet som
lämnat förhandlingarna.
PSI:s medlemsförbund från Uruguay deltog i TISA-mötet i Genève 2014 för att höra mer om hur TISA
påverkar den offentliga sektorn och beslöt då att agera. PSI kallade till ett FES-sponsrat möter i
Uruguay den 12 maj 2015 för att sammanföra förbund från privat och offentlig sektor i kampen mot
TISA. Uruguays nationella fackföreningsfederation, PIT-CNT, lade då till kravet på att landet skulle
dra sig ur förhandlingarna under en nationell endagsstrejk den 6 juni 2015. Man oroade sig i
synnerhet för att TISA skulle begränsa statens rätt att lagstifta. Den lokala kampanjens framgångar
tillskrevs i synnerhet kvaliteten på informationen som gjorde det möjligt för dem att bedriva
lobbyverksamhet. Den här typen av resultat visar hur PSI kan påverka när vi samarbetar med våra
allierade och driver kampanjer och lobbyverksamhet som baseras på väl underbyggd information.
Se:
http://www.world-psi.org/en/uruguay-abandons-tisa-negotiations-victory-psi-affiliates
Tvistlösningsmekanismer (ISDS)
Som ett tecken på att de europeiska ländernas regeringar blir allt mer nervösa ifråga om
allmänhetens motstånd mot dessa handelsavtal genomförde EU-kommissionen ett samråd om de
högst kontroversiella ISDS-klausuler som föreslagits för TTIP och CETA. Fackförbund och
civilsamhället sammanställde information och svar på dessa samråd vilket resulterade i att ett

rekordstort antal personer svarade, varav 97 % var emot ISDS. Det föranledde EU-kommissionären
Cecilia Malmström, med ansvar för handelsfrågor, att säga att ISDS har blivit ”den giftigaste
akronymen i Europa”. Under hösten 2015 släppte EU ett reviderat förslag som döpts om till ICS
(Investment Court System) som syftade till att hantera vissa av de mest flagranta missbruken av
procedurer men som samtidigt tillät de grundläggande missförhållanden som gör det möjligt för
multinationella företag att stämma regeringar för demokratiska åtgärder som vidtas i allmänhetens
intresse. PSI har beställt forskning som ska förklara problemen med det nya ICS-förslaget.
TPP
Offentliggörandet av det hemliga TPP-dokumentet efter sju års förhandlingar gav en möjlighet att
avslöja de specifika problemen med avtalet. TPP-avtalet hotar demokratin, utvecklingen, den
offentliga sektorn och i synnerhet den offentliga vården, inbegripet införandet av ISDS. PSI skickade
ut ett meddelande som förklarar dessa hot, och skickade även ut information till medlemsförbund,
stödde åtgärder från berörda länder och uppmanade alla medlemsförbund att vidta åtgärder mot
TPP. http://www.world-psi.org/en/issue/tpp. Aktioner har genomförts i många länder, ända från
Australien och Nya Zeeland till Chile. http://www.world-psi.org/en/trade-unions-and-socialorganizations-say-chile-better-without-tppa
Bygga upp kapacitet för att kämpa
PSI, FES och Our World Is Not for Sale Network (OWINFS) höll en teknisk workshop på tre dagar för
25 medlemsförbund, GFF:er, fackliga landsorganisationer, civilsamhället och förbund från den
privata sektorn om hur man läser och analyserar handelsavtal för att bygga upp kapaciteten för kamp
och hjälpa till i lobbyverksamheten. Workshoppen som leddes av professor Jane Kelsey
dokumenterades även på film. PSI har börjat producera utbildningsmaterial för förbunden med
utgångspunkt i det filmade materialet och annat kursmaterial i syftet att fortsätta bygga upp
förbundens kapacitet. Workshoppen var också en viktig faktor när det gäller att involvera fler GFF:er.
Deltagarna i workshoppen har aktivt ökat oppositionen genom att bland annat utarbeta en
framgångsrik resolution mot TISA som antogs av EFS kongress och som säkrar att GFF:er som ITF,
UniGLobal och EI och fackliga landsorganisationer som TUC, Storbritannien, och DGB, Tyskland,
aktivt har tagit kraftfulla positioner i opposition.
Sedan EB-147 har PSI också:
 Organiserat nationella möten i Costa Rica, Peru och Panama; Hållit möten i Colombia och
Uruguay tidigare under 2015;
 Beställt forskning om åtaganden för marknadstillträde under TISA för länder i Latinamerika
(Costa Rica, Colombia, Panama, Peru) som ska användas för kampanjarbete och lobbying;
 Kommenterat det största läckaget av handelsdokument någonsin efter att Wikileaks läckt mer
än 10 dokument från TISA-förhandlingarna: https://wikileaks.org/tisa/;
 Släppt en analys av den läckta TISA-texten om Energy-Related Services Annex för att sammanfalla
med COP21;
 Deltagit i en paneldiskussion och hållit ett avslutande anförande under Financing Democracymötet i Ottawa om vikten av att kämpa mot handelsavtal. Se:
https://www.youtube.com/watch?v=75eBYjVAMMs;
 Hållit ett seminarium på WTO:s forum om TISA;
 Deltagit i forum i Moskva, Berlin och Bryssel som handlat om handelsavtalens påverkan på
offentlig sektor, inbegripet lobbying av USA:s TTIP-förhandlare och tyska parlamentsledamöter.
PSI:s aktiviteter under 2016 innefattar nationella möten Colombia, Costa Rica, Chile, Mexiko,
Panama, Peru, Indonesien och på Mauritius och ett regionalt samordningsmöte i Latinamerika. PSI
kommer även att fortsätta forskningen om marknadstillträde, ta fram information om länder och
om policyer och fortsätta med kampanjarbetet. En viktig händelse under 2016 är rekryteringen av
en samordnare för handelsfrågor i Latinamerika.

På grund av underbemanning har vi inte kunnat utföra alla planerade aktiviteter och uppfylla alla
våra åtaganden gentemot FES. Vårt arbetsprogram för 2016 kommer att anpassas i enlighet med
detta.
Budgetkonsekvenser: Inga
Nästa steg: Rekrytering av en samordnare för handelsfrågor. Implementering av arbetsprogrammet
som överenskommits med FES. Hålla landsmöten.
STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT :
1. NOTERA INFORMATIONEN ;
2. NOTERA PSI:S MOTSTÅND MOT ICS.
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