
 

 
La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

De kallar sig för ”vänner av tjänster” (The Really Good Friends of 
Services), men de säljer ut våra gemensamma tillgångar 

 
Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster tar avstånd från 

tjänstehandelsavtalet TISA 
 
Denna vecka möts representanter för regeringar i Genève, Schweiz, för att i hemlighet förhandla om ett 
förslag till tjänstehandelsavtal. 
 

De 48 länderna som deltar i TISA-förhandlingarna verkar vara inställda på att genomdriva storföretagens 
vilja, och använda sig av handelsavtal för att pressa länder till en extrem liberalisering och avreglering, i syfte 
att öka företagens vinster, på bekostnad av arbetstagare, jordbrukare, tjänsteanvändare och miljön. Kort 
sagt, på människornas bekostnad.  
 

TISA är utformat för att gå längre än Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och reglerna i andra 
frihandelsavtal när det gäller att begränsa regeringarnas rätt att reglera och investera för det allmännas 
bästa.  
 

PSIs generalsekreterare Rosa Pavanelli kommenterar: “Vi uppmanar våra medlemsförbund att förmå sina 
nationella regeringar att dra sig tillbaka från förhandlingarna om detta förslag till tjänstehandelsavtal, och att 
mobilisera arbetstagarna och samhällsgrupper mot avtalet, som är ett angrepp på samhällsintresset.”  
 

“Detta avtal handlar om att överföra offentliga tjänster till privata ägare och utländska företag som 
motiveras enbart av profit. Det undergräver människors rättigheter och äventyrar tillgången till överkomliga 
offentliga tjänster som sjukvård, vatten och sanitet, energi, utbildning, socialförsäkringar och pensioner, 
samtidigt som gemensamma tillgångar och naturresurser exploateras.” 
 

Länderna som förhandlar är medlemmar i Världshandelsorganisationen WTO. De utgör merparten av 
medlemmarna i OECD, plus åtta u-länder, och de kallar sig själva för ”vänner av tjänster” (Real Good Friends 
of Services). Det föreslagna avtalet syftar till att betydligt liberalisera all handel med tjänster, inklusive i 
byggsektorn, finansiella tjänster, offentliga tjänster, liksom företagsinriktade och yrkesmässiga tjänster. 
Avtalet skall minska på regleringen generellt. 
 

Pavanelli tillägger; “Om regeringarna är så säkra på att de gynnar människorna de representerar, varför 
fortsätter de då dessa förhandlingar på ett hemligt och odemokratiskt sätt? Detta avtal är genomruttet på så 
många sätt. Det är oacceptabelt att våra egna regeringar utesluter oss från en diskussion om lagar och politik 
som kommer att påverka social och ekonomisk rättvisa, jämställdheten och levnadsförhållanden för 
miljarder människor.” 
 

“Det ser ut som om regeringscheferna inte har lärt sig något alls av den finansiella krisen: istället för att 
införa en hårdare finansiell kontroll och stödja offentliga investeringar lägger man sig platt inför företagens 
och marknadernas girighet, och säljer ut våra gemensamma tillgångar.” 
 

TISA främjar också en liberalisering av kortvarig migration, så kallad ”tillfällig personrörlighet”, utan att man i 
lag garanterar arbetstagarnas mänskliga rättigheter. Arbetstagare är inga varor. Migration skall inte regleras 



 

 

i handelsavtal, utan endast via Internationella arbetsorganisationens trepartssystem.  
 

PSI, Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, står inte ensamt med sitt krav att offentliga 
tjänster inte skall omfattas av ett sådant här avtal. Även Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och 
Europeiska fackliga samorganisationen (ETUC) stöder kravet, och mer än 330 betydande organisationer i 
civilsamhället är eniga i sin kritik. Dessa organisationer, som representerar tiotals miljoner människor i olika 
länder runtom i världen, har undertecknat ett gemensamt brev i vilket de uppmanar regeringarna och 
Världshandelsorganisationen att lägga ned samtalen.  
 

“Det är dags att kräva öppenhet. Det är dags för medierna att rikta uppmärksamheten mot vad som sker i 
det fördolda. Det är dags för människor och arbetstagare att besluta vad som är bäst för våra samhällen. Det 
är dags för demokrati – inte för girighet”, säger Pavanelli.  
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