
Stop frihandelsaftalen 
med USA!



TTIP er en trussel mod vores demokrati,  
sundhed, velfærd og faglige rettigheder 
I øjeblikket forhandler EU og USA en frihandelsaftale, kaldet Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership (TTIP). Forhandlingerne er omgærdet af hemmelighedskræmmeri, 
men alligevel ved vi nok til at sige, at dem, der vinder på en sådan aftale, er de multinatio-
nale virksomheder. 

Taberne, hvis aftalen indgås, er os almindelige borgere. Vi risikerer mere gift i vores føde-
varer, mere skadelig kemi generelt, ringere sociale rettigheder, mere privatisering af sund-
hed, børne- og ældreområdet og tab af arbejdspladser. Sidst men ikke mindst, så vil TTIP 
betyde en indskrænkning af vores demokrati og mere magt til multinationale koncerner. 

Erhvervslivets lobbyister på overarbejde
Forhandlingerne om TTIP begyndte i sommeren 2013. Men forud er gået flere år, hvor de 
store spillere i erhvervslivet fra både EU og USA har lavet et ihærdigt lobbyarbejde hos po-
litikerne for at få deres vilje. Hele 119 gange har EU-Kommissionen holdt møde med repræ-
sentanter for erhvervslivet. Til sammenligning har andre typer organisationer, som fagfor-
eninger og forbrugerorgansationer, været til i alt elleve møder. 

Der er ingen tvivl om, at de store selskaber har fået massiv indflydelse på, hvad der for-
handles om – i både EU og i USA. Og de store selskaber har ingen interesse i ordentlige ar-
bejds- og lønvilkår, folkesundhed, velfærd og rettigheder til borgerne. 

Hvordan påvirker TTIP os?
TTIP omhandler faktisk alt, hvad der kan tjenes penge på. Så når politikerne – med er-
hvervslivet som makkere – forhandler aftalen, så laver de regler på områder, der er vigtige 
for os alle sammen. 

TTIP vil bl.a. betyde nye regler for anvendelse af kemikalier, 
for vores fødevarestandarder og vores klima- og miljøpolitik.

En TTIP-aftale vil betyde indblanding i vores arbejdsmiljø, 
svække vores faglige rettigheder og mulighed for selv  
at bestemme, hvordan vores offentlige sektor skal styres,  
og hvordan offentlige ydelser skal ydes til borgerne. 

Selvom navnet frihandelsaftale leder tankerne hen på noget 
med toldsatser og lignende, så er toldsatser mellem EU  
og USA forsvindende små i forvejen, så det er kun et meget 
lille hjørne af forhandlingerne.

EU giver USA en mulighed for at blokere ethvert initiativ,  
der skal beskytte EU-borgere og miljøet fra faren ved giftige 
kemikalier. TTIP kan udviske alle fremskridt, der er sket i EU  
for at sikre brugen af forsigtighedsprincippet, når der tages 
stilling til kemikalier. 

Vito Buonsante, juridisk og politisk rådgiver hos ClientEarth.



TTIP åbner for gigantiske sagsanlæg  
mod Danmark 
TTIP vil få vidtrækkende konsekvenser for vores mulighed for at lovgive. TTIP betyder nem-
lig en udvidet grad af ”investeringsbeskyttelse” (internationalt kaldet ISDS). Det indebærer, 
at store multinationale virksomheder kan anlægge retssager mod stater, og udfordre beslut-
ninger, der er taget på almindelig demokratisk vis. Den slags sager foregår allerede under 
andre frihandelsaftaler rundt omkring i verden. F.eks. har den multinationale kæmpekon-
cern Veolia anlagt sag mod den egyptiske stat, fordi Veolia var utilfredse med, at egypterne 
hævede mindstelønnen. Et andet eksempel er energikoncernen Vattenfall, der har anlagt 
sag mod Tyskland, fordi Tyskland har besluttet at droppe atomkraft som energikilde. 

Kæmpe bøder betyder mindre selvstændig lovgivning
Med den type ”investeringsbeskyttelse” får grådige koncerner mulighed for at true og blan-
de sig i vores demokratiske proces og mulighed for selv at bestemme. For private virksom-
heder får ret til at lægge sag an mod stater, hvis de vedtager noget, som får indtjeningen 
til at falde på lang sigt - eller hvis virksomheden finder, at den bliver behandlet ”urimeligt”. 
Sagen kan føres ved en særdomstol under Verdensbanken i New York, hvor tre personer 
skal afgøre, om reglerne om investeringsbeskyttelse er overtrådt. Særdomstolen under Ver-
densbanken idømmer ofte meget høje bøder. Så høje, at det har vist sig, at lande holder sig 
tilbage med at vedtage f.eks. skrappere miljøregler af frygt for et sagsanlæg fra en uden-
landsk virksomhed.

En giftig aftale for forbrugerne
Et af målene med TTIP er, at standarder for bl.a. fødevarer og kemikalier skal være mere 
ensartede i USA og EU. Det er dårligt nyt for os europæiske forbrugere. For EU’s forbruger-
beskyttelse er ikke god, men dog langt bedre end den amerikanske. 

I EU er der forbud mod at bruge 1.300 forskellige kemiske 
stoffer i kosmetik, fordi de er potentielt farlige. I USA er der 
kun elleve stoffer på forbudslisten.

TTIP vil samkøre standarderne for fødevaresikkerhed med 
USA, der bl.a. tillader store mængder hormonrester i oksekød, 
og at kyllinger renses i en klorholdig væske.

USA har endda krævet et opgør med det såkaldte 
forsigtighedsprincip i EU. Det betyder, at man kan forbyde et 
produkt, hvis der er videnskabelig usikkerhed om, hvor farligt 
det er. I USA skal myndighederne bevise, at noget er farligt, 
før et forbud kan komme på tale. 

Høringerne foregår i hemmelighed. Dommerne er virksom-
hedsadvokater, hvoraf mange arbejder for firmaer af samme 
slags, som dem, hvis sager de skal afgøre. Borgere og samfund, 
der påvirkes af deres beslutninger, har ingen juridisk status. 
Der er ingen muligheder for at anke en sag på baggrund  
af faktiske forhold. Alligevel kan de trumfe afgørelser truffet  
af parlamenter og højesteretter.

George Monbiot, journalist, forfatter og miljøaktivist.



Frit slag for bankerne
Kritikken af TTIP handler ikke kun om at undgå ringere standarder fra USA. For forhand-
lingerne handler grundlæggende om, at erhvervslivet på begge sider af Atlanten vil have 
svækket de offentlige regler, så de kan gøre, som det passer dem. Det gælder ikke mindst 
på finansområdet. Her har EU fremlagt et forslag, som både europæiske storbanker og Wall 
Street-bankerne er meget glade for. Det er et forslag, som skal sikre, at ingen af parterne gør 
noget, som generer den anden parts banker. Og gerne lempe eksisterende regler, som stiller 
sig i vejen for bankerne. 

Det kan virke sært oven på en finanskrise, som bragte både den amerikanske og de euro-
pæiske økonomier i knæ, men da TTIP er en frihandelsaftale, så er målet først og fremmest 
at styrke handlen.

TTIP betyder mere privatisering
Også den offentlige sektor er en del af forhandlingerne under TTIP. Erhvervslivet har et 
brændende ønske om mere privatisering og mere profit indenfor områder som sundhed, æl-
drepleje og uddannelse, men kan også på sigt svække vores løn- og arbejdsvilkår. 

Amerikanske virksomheder vil særligt gerne have let adgang 
til det europæiske marked for uddannelse og sundhed. Det 
kan f.eks. betyde, at reglerne lempes for privatskoler eller for 
private universiteter. I sidste ende kan det underminere den 
offentlige styring af uddannelsessektoren.

Også offentlige indkøb spiller en stor rolle ved 
forhandlingerne. Her er der frygt for, hvad det vil betyde for 
mulighederne for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, 
især hvis det bliver umuligt at lave såkaldte sociale klausuler.

UNISON mener, at TTIP er en vidtgående trussel mod  
den offentlige sektor, som ikke kun vil føre til yderligere  
privatisering, men som vil gøre det sværere for regeringer  
at regulere private firmaer, der leverer offentlige ydelser.  
Det kan effektivt forhindre fremtidige regeringer  
i at tage opgaver tilbage fra private firmaer. 

UNISON, Storbritannien fagforening for offentligt ansatte



Vi vinder hverken arbejdspladser  
eller vækst med TTIP
EU-Kommissionen har udarbejdet en rapport, der skal belyse gevinsterne ved at tiltræ-
de TTIP. Det er sørgelig læsning. I alt beløber gevinsten sig til 15 kroner om ugen til hver 
EU-borger, altså hvad der svarer til en billig kop café-kaffe. Og så er omkostningerne endda 
ikke medregnet - og de kan blive store. Gruppen bag Kommissionens rapport skriver selv, at 
der kan blive ”langvarige og omfattende omkostninger”, fordi grupper af lønmodtagere står 
til at miste deres arbejde. De omkostninger er ikke en del af det samlede regnskab i rappor-
ten, der ender i positiv – altså omtrent to kopper café-kaffe om måneden.

Modstanden vokser i hele EU
Da TTIP-forhandlingerne blev indledt i 2013, var kritikken spredt og begrænset. Sådan er 
det ikke i dag. Et utal af fagforeninger, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer og man-
ge andre vender sig nu mod den pakke af aftaler, der tegner sig. Kritikken er haglet ned over 
EU Kommissionen. Presset er begyndt at virke, men det endelige udfald er stadig usikkert. 
Måske ignoreres kritikken, måske ændres kursen. Det afhænger helt af, om det lykkes fag-
foreninger, NGO’er, miljøorganisationer og os alle sammen at fastholde presset.

Du kan hjælpe med at presse Kommissionen ved at skrive under på det europæiske bor-
gerinitiativs underskriftindsamling på stop-ttip.org.

Det er jo næsten at gøre 
grin med folk, når man 
med TTIP vil have os alle 
sammen til at acceptere 
privatisering, ringe  
fødevaresikkerhed,  
forbrugerbeskyttelse  
og arbejdsforhold – og 
samtidig lover en gevinst, 
som du knapt kan købe  
en kop kaffe for. 

Christian Juhl, arbejdsmarkeds- 
og udviklingsordfører  
for Enhedslisten



Du kan læse mere om TTIP hos:

Corporate Europe Observatory
En research- og kampagnegruppe, der arbejder for ar afsløre og udfordre den privilegerede 
adgang og indflydelse, som store firmaer og deres lobbygrupper har I udviklingen af EU’s 
politik. 

http://corporateeurope.org/international-trade

Friends of the Earth Europe 
FEE er det største græsrodsnetværk for miljøorganisationer- og aktivister i Europa. FEE la-
ver kampagne- og oplysningsarbejde om miljøsager og sociale spørgsmål. 
 
http://foeeurope.org/EU-US-trade-deal

Hvad gør Danmark?
Enhedslisten ser det som sin opgave at styrke modstanden mod TTIP i Danmark. Alt hvad vi 
ved om forhandlingerne peger i den gale retning. TTIP er et angreb på vores fødevarestan-
darder, miljøpolitik, sundhedspolitik, vores offentlige sektor, sociale rettigheder og sågar mod 
selve demokratiet. Gennemgangen i denne folder er endda kun nogle udvalgte eksempler.

Desværre kniber det gevaldigt med at vinde gehør hos den danske regering, som hører 
til blandt de mindst kritiske i EU. Det skal vi ændre på! Og vi skal gøre det snart. Forhand-
lingerne ventes at være færdige i slutningen af 2015 eller begyndelsen af 2016. Men for 
hvert punktum, der sættes ved forhandlingerne om de enkelte områder, des ringere bliver 
mulighederne for at stoppe aftalen. 

Sørg for din stemme bliver hørt. Skriv under på stop-ttip.org/

http://corporateeurope.org/international-trade
http://foeeurope.org/EU-US-trade-deal


Det præcise indhold af aftalen bliver forhandlet af en lille  
gruppe bag lukkede døre. Vi vil have, at der åbnes en offentlig 
debat, der kan sikre, at TTIP får den nødvendige opmærksom-
hed. Hidtil har hverken politiske partier, fagforeninger  
eller lønmodtagere haft mulighed for at diskutere det.  
Derudover mener vi, at aftalen er farlig. Der er ingen åbenlyse 
fordele ved den, og den ville skabe en masse problemer.  
Forhandlingerne må stoppes.

Detlef Wetzel, formand for IG Metall, Tysklands største fagforbund

Læs mere:  
enhedslisten.dk/tema/stop-frihandelsaftalen-med-usa

Skrive under:  
stop-ttip.org/underskriv/

Collager: Enhedslisten    Fotos: iStock     
Foto s. 8-9: campact (CC BY-NC 2.0)    Foto bagside: Pressestelle IG Metall

https://stop-ttip.org/underskriv/

