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Der er ikke udsigt
til at kommunerne
dropper
styringslogikken i
NPM, tværtimod er
der udsigt endnu
mere privatisering
og udlicitering,
siger lektor på RUC,
Annette Kamp

Ta’ til genmæle mod TTIP!

New Public Management er
kommet for at blive
Af Hans Brinkmann
NPM, uanset om den bliver ud”NEW PUBLIC MANAGEMENT - budt i licitation, privatiseret eller
Konsekvenser for arbejdsmiljø og blot bruges som en ”indre marproduktivitet” hedder den forsk- kedsgørelse” i de offentlige instiningsrapport, som Annette Kamp tutioner.
Ældresektoren og hjemmeplesammen med Pernille Hohnen, Helge Hvid og Vibeke Kristine Scheller jen er et af de områder, hvor man
er gået længst i markedsgørelsen
har lavet for FOA.
og detaljeringsgraden af ydelRapporten
gennemgår
den
forskAf Karen Winding, 			
ter oplæg og diskussioner i dagens
ning der findes om NPM’s konse- serne, bl.a. for at bane vejen for
AAA’s repræsentant i 		
workshop om TTIP.
kvenser for arbejdsmiljøet og ser borgernes frie valg af leverandør.
TTIP-netværket
Stig kommer fra Metal, HovedHer tegner forskningen et dypå, om fænomenet har bidraget til
staden og vidste godt lidt om TTIP i
at effektivisere den offentlige sek- stert billede af det psykiske ar”Vildt spændende, men dybt fru- forvejen, men ville gerne lære mere.
tor. Det er især nordiske forskere, bejdsmiljø. Selvom ikke alle
strerende”! Disse svar kommer fraproblemer
Bo, der kommer
fra 3F
Nordsjælland
entydigt kan
tilskrives
der har set på problemet.
Bo
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og
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Jess
AndersØst,
vidste
inden
workshoppen
New Public Management er ikke NPM. - Der var også arbejdsmil- ikke
da jeg
om,
hvadjøproblemer
meget omi faget
TTIP før
og NPM.
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til
en
anden
workshop
om social
- Men det er tydeligt at den
skaber til styring af den offentlige
TTIP (Transatlantic
Tradeafandden
Inve-NPM
dumping.
Han udvikling
var blevethar
bedt om
inspirerede
sektor.
Markedsgørelsen
stment
Partnership).
Vi
er
alle
tre
til
at
deltage
i
workshoppen
om
offentlige service er helt central i haft negativ indflydelse på ar- TTIP i
EWHN’s konference om arbejdsmil- stedet, fordi vi var mange danskere i
jø i Rotterdam i slutningen af maj den samlede internationale gruppe
2016 og sidder nu og nyder en øl ef- af deltagere. Han kan godt se nu, da

vi taler sammen efter workshoppen, at TTIP også har meget med
social dumping at gøre. De giver i
øvrigt begge udtryk for stor beundring for de to workshop ledere,
Hilda Palmer fra Work Hazards
Group i Manchester og den Hollandske fagforeningsmand Huub
de Rouw for den måde de inddrog deltagerne i diskussionen.
Workshoppens overordnede
mål var at informere, inspirere
og sætte folk i stand til at tage
til genmæle overfor TTIP. Den var
bygget interaktivt op – først med
spørgsmål til deltagerne om,
hvad vi mente var den største
trussel fra TTIP og derefter diskussion efter 2 mindre oplæg fra
Hilda Palmer og Huub de Rouw.
Deltagerne syntes, at TTIP først
og fremmest truer arbejdsmiljøet og demokratiet samt medfører social dumping og stor magt
til de multinationale selskaber
f.eks. via ISDS.
Dette udbyggede Hilda Palmer
så med et generelt oplæg om
TTIP, hvor hun især lagde vægt på
at gennemgå ISDS, afregulering
og hele projektets ideologiske
formål.
ISDS (Investor- State Dispute Settlement) er et redskab
for international lov, som giver
fremmede investorer eller virksomheder ret til at sagsøge en

stat ved et hemmeligt voldgifttribunal med 3 udvalgte dommere, der står over national ret.
De tribunale regler ser kun på de
negative effekter, som statshandlinger kan have på investorernes
profit. Nationale love, internationale aftaler, sundhed, miljø eller
sociale problemstillinger tæller
ikke. Hvis ISDS bliver en del af
TTIP, kan virksomheder sagsøge
en medlemsstat i EU, som f.eks
demokratisk beslutter love eller
regler, som beskytter arbejdsmiljøet, miljøet, fødevaresikkerhed,
eller ønsker at føre privatiseringer tilbage til staten. Man har
her på det sidste forsøgt at reformere ISDS og kalder nu tribunalet for ICS, men flere eksperter
er enige om, at ISDS må afvises
helt. ”En fredelig, retfærdig, stabil og bæredygtig international
orden kan ikke sikres af den private sektor, hvis drivkraft er kortsigtet profit” siger en uafhængig
FN ekspert (se link). http://www.
theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morrisuruguay-tobacco-isds-humanrights?CMP=share_btn_tw
En af Hilda Palmers slides

Hilda Palmer fortsatte med
målet for TTIP, som er, at EU-USA
ønsker at eliminere, reducere
eller forebygge ”unødvendige”

reguleringer. Der er dog stor forskel på EU’s regler og standarder
og USA’s standarder i forhold til
fødevarer, arbejderrettigheder,
miljø og arbejdsmiljø, herunder
f.eks. kemiske produkter. Indtil
nu har EU f.eks. brugt forsigtighedsprincippet, som betyder,
at hvis en virksomhed ikke kan
vise data, der beviser, at et stof
er uskadeligt, får den ikke lov at
sælge det på EU’s marked. I USA
er det omvendt staten, der skal
føre beviset, hvilket har betydet,
at der i 2010 kun var testet 1% af
de kemiske stoffer på det amerikanske marked. Hvordan kan disse ender mødes i TTIP? Jo, planen
er, at indføre et såkaldt Regulatory Cooperation Board, der skal
sørge for, at alle nuværende og
fremtidige love skal evalueres af
de store virksomheder i forhold
til barrierer for virksomhedernes
indtjening , hvor et godt arbejdsmiljø kan komme til at betyde
en barriere. Det betyder ”et ræs
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mod bunden”, som låses fast i
fremtiden.
Hilda Palmer understregede,
at TTIP er en del af et neoliberalt
globaliseringsprojekt, der har
været undervejs i de sidste 30 år.
Det er kun til fordel for ����������
”Big Business” – ikke borgeres helbred,
miljø eller rettigheder – og det
undergraver demokratiet. Hun
minder om en tidligere handelsaftale mellem Mexico, USA og
Canada (NAFTA), der var en fiasko i forhold til det, man lovede.
Handelsaftalen betød tab af ca. 1
million amerikanske jobs og mexicanske bønder blev fortrængt
fra deres jord. Der var ingen fordele for samfundet kun for de
store virksomheder.
Huub de Bouw holdt derefter
sit oplæg, der omhandlede, hvad
den hollandske fagforening FNV
helt konkret har gennemført indtil nu. FNV er langt den største
faglige organisation i Holland
med over 1,3 millioner medlemmer og svarer nærmest til dansk
LO.
Han fortalte om vejen til TTIP
modstanden i FNV. I 2014 diskuterede deres internationale
solidaritetsgruppe TTIP, og man
finder ud at, at man vil forholde
sig kritisk. Dec. 2014 godkender
FNV’s medlemmer i Parlamentet
at sætte bevægelsen, ”TTIP nej –
fordi..”, i gang. Parlamentsmedlemmer kalder til handling for at
stoppe forhandlingerne om TTIP
og TISA1. Parlamentsmedlemmer
indkalder til fælles fagforeningshandlinger og samarbejde med
NGO’er med henblik på at påvirke den offentlige debat.
FNV trækker 5 alvorlige kritik-

1

Tisa står for “Trade in Services
Agreement”. Det er en international aftale
under forhandling mellem 23 lande inkl.
USA og Europa. Den handler om liberalisering af bankvæsen, sundhedssektor og
transport.

til TTIP, som senere accepteres af
den hollandske handelsminister:
• Bæredygtig fremgang for
Europa og deres handelspartnere, inklusiv for udviklingslandene
• Styrkelse af væsentlige arbejdstagerrettigheder
• Flankerende politikker for
at klare handelseffekter
• Beskyttelse af arbejdsmiljøstandarder
• Den til enhver tid siddende
regering kan altid selv bestemme, hvordan offentlig
service skal organiseres
• Offentlige tjenesteydelser
skal ekskluderes fra forhandlingerne
punkter frem ved TTIP forhandlingerne:
1. Påstanden om udsigt til
fordele ved TTIP er urealistiske
2. Beskyttelse af arbejderrettigheder og arbejdsstandarder på begge sider af
Atlanten er ikke tilstrækkelig garanteret
3. ISDS mekanismen er ubalanceret og unødvendig
4. Eksklusion af offentlig service er ikke garanteret
5. Maksimal åbenhed er nødvendig i forhandlingerne
I Holland har de et trepartsråd,
der rådgiver handelsministeren i relation til sociale og økonomiske forhold. I rådet sidder
repræsentanter for forskellige
partier, for små og mellemstore
virksomheder, landbruget og fagforeningsmedlemmer. I maj 2015
anmoder den hollandske handelsminister det ”social- økonomiske råd” (SER) om rådgivning
vedrørende TTIP.
Rådet når frem til at anbefale 7
kriterier for at Holland kan sige ja

Åbenhed
Efter oplæggene var der i workshoppen en diskussion om, hvad
vi kan gøre i de enkelte lande,
som hver har sit at slås med,
men også hvad vi kan gøre fælles. Der blev især slået til lyd for
fagforeningskontakter på tværs
af grænserne. Dels for at koordinere forskellige aktiviteter (demonstrationer, happenings m.v.)
og dels for at stå stærkere overfor
politikere og de store lobbyvirksomheder.
De to danske faglige repræsentanter uddyber efter workshoppen, hvorfor de også er frustrerede. De føler sig begge meget
bekymrede for, hvad der vil ske
med TTIP i Danmark. Bliver det
en ”Dong – sag” om igen? Siger
regeringen bare ja til aftalen,
uden der kommer en bred debat
i Dk inden det er for sent? De er
også frustrerede over, at der er
så mange i Danmark, der ikke
ved hvad TTIP er. Og de er i tvivl
om, om den danske fagbevægelse, som de dog mener er ved at
vågne, vil stå sammen mod TTIP
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- og om de er stærke nok overfor
den kolossale magt som de store
multinationale virksomheder udgør. De er begge bevidste om, at
fællesskabet i fagforeningerne i
Dk og på tværs af EU’s grænser er
det stærkeste og det eneste våben
vi har.
Dette sidste er de enige med
Laurent Vogel om. Han følger EU
kommissionens overvejelser tæt
i sin egenskab af forsker ved Det
Europæiske
Forskningsinstitut
for Fagbevægelsen, ETUI. Han
understregede i et info-meeting,
at alt i EU lige nu afhænger af
vores pres. Han efterlyser fælles

kampagner mellem fagforeninger
i Europa, hvor han opfordrer til at
vælge specifikke ”cases”, hvorfra
man så udleder de generelle
problemstillinger, der vil opstå for
arbejderne i Europa.
På TTIP workshoppen tager vi
fællesskabet alvorligt, idet vi som
afslutning på vores workshop slutter os til en lokal demonstration i
Rotterdam mod TTIP.
Jeg spørger til sidst Bo og Stig
om, hvad de selv vil gøre, når de
kommer hjem til Danmark. Her
svarer Bo, at han foreløbig vil
tage hjem og fremlægge de ting
han har hørt på workshoppen for

miljøudvalget og gå videre derfra.
Mens Stig vil læse så meget om
TTIP, som han kan finde og blive
mere skarp i sin argumentation
for at overbevise kolleger og formanden i Metal Hovedstaden om
det vigtige i modstanden mod
TTIP. Han vil også melde sig ind i
den faglige gruppe mod TTIP, der
er blevet dannet i København, for
at være med til at kæmpe videre
mod TTIP i Danmark, og opfordrer
andre til at gøre det samme.
Kontakt til faglig gruppe mod
TTIP i Kbh: Claus.Westergreen@3f.
dk
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10
gange
nej til
CETA
Lad os tage bare ti af de eksemAf Kenneth Haar, forsker ved
pler
på problemer i CETA, som et
Corporate Europe Observatory.
utal af organisationer i både EU
og Canada har advaret mod i flere
Snart skal Folketinget ratificere
år:

en vidtgående handelsaftale med
Canada (CETA). Den er hård kost
1. Særdomstole for
i sig selv. Og så er den oven i
multinationale
købet en slags generalprøve på
TTIP-aftalen med USA.
CETA vil give virksomheder i CaEU er i færd med at opbygge et
stort arsenal af handelsaftaler,
som alle vil give store virksomheder mere politisk og juridisk
pondus på bekostning af miljø,
sociale rettigheder, forbrugersikkerhed. Nutidens handelsaftaler
handler om alle de regler vi laver
for virksomheder i samfundet.
Færre, simplere, svagere regler er
godt for handlen, mener arkitekterne bag den nye handelspolitik.
Forhandlingerne med USA om
TTIP-aftalen er efterhånden velkendt, men aftalen med Canada
(Comprehensive Economic and
Trade Agreement, CETA), har levet et stille liv herhjemme. Det
er ikke så godt, for den skal snart
godkendes af Folketinget. Den har
mange af de samme kendetegn og
knaster som TTIP, og kan ses som
en generalprøve på TTIP.

nada mulighed for at lægge sag
an ved internationale ”særdomstole”. Her vil tre advokater blive
sat til at vurdere om f.eks. et nyt
miljøtiltag, nye fødevare standarder, eller ændring af skatte- eller
afgiftsregler, ligner urimelig behandling, som kan føre til lavere
overskud for virksomheden. Det
kan føre til forlig, hvor de nye regler droppes, eller til en gevaldig
erstatning.
Muligheden for sagsanlæg gælder også for canadiske aktionærer i danske virksomheder (som
Kastrup Lufthavn), og for amerikanske virksomheder med datterselskaber i Canada og dem er der
ikke så få af.

række ydelser, som det offentlige er
engageret i, f.eks. sundhed og uddannelse. Det vil primært handle
om, hvilke regler, de enkelte lande
kan vedtage på området, f.eks. for
at opretholde kvalitet eller for at
varetage sociale hensyn. Hvor stor
indvirkning dette vil have på det
offentlige område, afhænger meget af, hvilke forbehold de enkelte
lande har taget i aftalen. Lande
som Sverige og Finland går f.eks.
med livrem og seler inden for uddannelse og sundhed, og har forbeholdt sig retten til at vedtage
hvad som helst inden for sundhed
og uddannelse. Danmark har ikke
taget tilsvarende forbehold.

3. Uoverskuelig og fastlåst
liberalisering af serviceområdet

CETA er den mest liberalistiske
handelsaftale på serviceområdet,
EU har underskrevet. Den er især
vidtgående på to forskellige måder: De sektorer på serviceområdet, som ikke er udtrykkeligt undtaget af enten EU eller Danmark,
skal regnes for at være liberaliseret. Det er i modsætning til tidligere aftaler, hvor man skulle mel2. Offentlige ydelser i farezonen de de områder på, man var parat
CETA vil føre til liberalisering af en til at åbne. Det betyder bl.a. at nye
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serviceområder ikke kan reguleres
stramt, for de er ikke undtaget.
Og så er liberalisering fastlåst
under CETA-aftalen. Hvis et land
har påtaget sig forpligtelser på et
område, må man gerne liberalisere mere, men området kan ikke
reguleres strammere. Det kaldes
sommetider for en ”skraldeklausul”, fordi bevægelsen kun kan gå
i én retning.

4. Deregulering anført af
embedsmænd og lobbyister
CETA vil ikke indføre ens regler på
områder som fødevarer, kemi, arbejdsmiljø, landbrug (pesticider)
med ét slag. I stedet skal embedsmænd stille og roligt sikre, at regler, der gør handel mere ”besværlig”, bliver ændret. For os betyder
det bl.a. at de canadiske myndigheder altid skal konsulteres grundigt inden et nyt forslag overhovedet ser dagens lys, og canadierne
vil naturligt være mest optaget af
at skabe bedre betingelser for sine
virksomheder. Det åbner en ladeport for ringere regler i fremtiden,
især på områder, hvor de canadiske regler er ringere end de europæiske Og det er tilfældet på alle
de nævnte områder.

og godkendelse af myndighederne, en stadig større rolle i bekæmpelse af social dumping. Men
CETA-aftalen vil give canadiske
virksomheder gode muligheder
for at afvise regler for godkendelse. De regler må nemlig ikke koste
dem for meget tid eller være for
besværlige.

6. GMO ind ad bagdøren
Canada er blevet et GMO-land.
Langt mere er tilladt i Canada
end i EU. I CETA er der indskrevet et helt kapitel om, hvordan de
to sider skal samarbejde omkring
GMO. Det er temmelig uklart,
hvad CETA vil betyde for os på dét
område, men hensigten er, at det
skal gå i én retning: Større adgang
for GMO.

7. Et tilbageskridt for
databeskyttelse

Særligt amerikanske virksomheders brug af europæeres personlige data, har været en varm kartoffel i mange år. Så i 2015 besluttede
EU-domstolen, at EU-reglerne om
databeskyttelse skal overholdes
til punkt og prikke. Men det skaber CETA-aftalen nu tvivl om. Kun
”nødvendige” regler skal kunne
opretholdes. Mange vurderer, at
5. Højt spil med faglige
f.eks. bankers brug eller misbrug
rettigheder
af persondata får bedre betingelCETA-aftalen nævner den såkald- ser med CETA.
te ILO Erklæring, men ikke alle de
såkaldte grundlæggende konven- 8. Flere muskler til
tioner om f.eks. retten til kollekti- finanssektoren
ve forhandlinger. Dem har Canada CETA vil begrænse muligheden
nemlig ikke ratificeret. Og intet af for at regulere finanssektoren.
det er i øvrigt reelt forpligtende. Det handler ikke bare om at hinDet kan blive et alvorligt problem, dre diskrimination, men går flere
fordi flere dele af CETA netop kan skridt videre. Forudsætningerne
bringe sociale rettigheder i farezo- for godkendelse af finansvirksomnen.
heder vil blive mindre skrappe,
Et eksempel er tjenesteydelser, og det kan f.eks. blive umuligt at
som kan være alt fra advokatvirk- vedtage en opdeling af banker, elsomhed til byggeri. På serviceom- ler reduktion af deres størrelse.
rådet spiller krav om registrering Endelig vil finanssektoren også

have klageadgang via særdomstolene (ISDS), og i betragtning af en
række konflikter mellem stater og
banker i kølvandet på finanskrisen, kan det blive en dyr fornøjelse.

9. Betingelsesløs adgang til
offentlige indkøb
På spørgsmålet om, hvordan det
offentlige bruger sine penge, er
CETA-teksten ret aggressiv. Canadiske virksomheder skal have
mindst samme behandling som
lokale virksomheder ”uden betingelser”, og tilsvarende ret får
europæiske virksomheder i Canada. I Canada kan dette være et
alvorligt slag for regioner og kommuner, som placerer dele af deres
indkøb hos lokale virksomheder
for at styrke lokal udvikling. På
den europæiske side hvor lokal
indkøbspolitik allerede er meget
svær - er spørgsmålet om denne
betingelsesløse adgang kan lægge
flere hindringer i vejen for miljøkrav eller sociale krav til de virksomheder, der handles med.

10. Patenter på meget mer'
Den nok mest direkte virkning
af CETA’s regler om ”intellektuel
ejendomsret” er, at canadierne
kommer til at betale mere for medicin. De nuværende canadiske
regler for patenter, giver mulighed
for billigere udgaver af ny medicin
relativt tidligt. Det gør CETA op
med ved at forlænge et patents
varighed. Men væsentligt for begge sider er, at sager om patenter
og copyright vil kunne indklages
af virksomhederne for en ”særdomstol” (ISDS) og så kan det gå
helt galt med beskyttelsen af offentlighedens interesser på dette
område.
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Demonstration mod CETA
og TTIP den 27. oktober i
København.
Klokken 16.30 ved Dansk Industri på Rådhuspladsen, og kl. 17.30-18.30 på
Christiansborgs Slotsplads.
Demoen er støttet af en lang række fagforeninger, partier og organisationer.

Bliv medlem
Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen?
Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og
hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v.
Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk.
Sådan bliver du medlem:
Direkte med girokort: 827-6625
AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV
Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse.
Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation
til aaa@aktionsgruppen.dk
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