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EN TRUSSEL MOT DEMOKRATIET 

Som vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015. 
 

Grønn Ungdom mener at tynt funderte lovnader om økt økonomisk vekst 
og flere arbeidsplasser i Norge ikke kan gå på bekostning av vår 
selvråderett og vårt demokratiske handlingsrom. Vi sier nei til 
udemokratiske handelsavtaler med irreversible konsekvenser! 
 

Regjeringen er for tiden i forhandlinger om en ny, massiv handelsavtale kalt TISA. 
Samtidig risikerer vi å bli hardt rammet av en annen avtale som nå fremforhandles 
mellom EU og USA, TTIP-avtalen. Utad presenterer Regjeringen et forledende og lite 
realitetsorientert bilde av konsekvensene samfunnet står overfor om avtalene inngås 
slik vi nå kjenner dem. Retorikken som brukes fokuserer på økonomisk vekst og 
arbeidsplasser. I beste fall er det snakk om minimale positive effekter. Disse 
overskygges fullstendig av de negative. Samtidig har avtaletekstene og 
forhandlingsprosessen har vært sterkt preget av hemmelighold. Lekkasjer har sikret 
oss kunnskapen vi i dag har om avtalene. 
 

En av flere de kontroversielle elementer i TISA-avtalen er en klausul som vil hindre 
Norge i å - ved et senere tidspunkt - gå tilbake på konkurranseutsetting av et eller 
flere markeder, som er avtalens primære mål. Ved ny kunnskap om at 
konkurranseutsettingen slo negativt ut på samfunnet, vil Norge stå handlingslammet 
igjen. 
 

TTIP-avtalen legger til rette for multinasjonale selskapers rett til å bli tilkjent 
erstatning dersom Norges lover legger bånd på deres inntjeningsmuligheter. Dette vil 
skje gjennom overnasjonale organer, og vil være utenfor demokratisk kontroll. 
 

Grønn Ungdom vil advare på det sterkeste mot å inngå avtaler som kan medføre 
ikke-reversibel konkurranseutsetting av nasjonale markeder, eller hindre folkets 
mulighet til å innføre lover som anses å være formålstjenlige for samfunnet. Å 
stramme inn demokratiets handlingsrom for kommende generasjoner på denne 
måten er både frekt og egoistisk. Regjeringen må tenke seg godt om før de serverer 
selvråderetten vår på sølvfat til utenlandske investorer. 
 

Grønn Ungdom krever at: 
 

• Norge tar et aktivt standpunkt overfor EU mot TTIP-avtalen. 
 

• Norge umiddelbart trekker seg ut av forhandlingene om TISA-avtalen. 


