
 
Vänsterpartiet 

Motion 

Till Kommunfullmäktige i Malmö 
 

Malmö ska vara en TTIP- och CETA-fri zon. 

Frihandelsavtalen och deras konsekvenser. 

Om EU och dess medlemsländer godkänner det två frihandelavtalen TTIP och CETA inklusive 
den så kallade ISDS*-klausulen, kommer Sverige, dess regioner och kommuner inklusive 
Malmö stad att förlora mycket av sitt demokratiska inflytande på många områden. 
Riksdagens förmåga att lagstifta i det allmännas intresse försvåras, liksom Malmö stads 
möjligheter att till exempel besluta om egen drift av offentlig verksamhet som skola, vård 
och omsorg.  
 
ISDS erbjuder endast skydd för investerare (företag) och inte till stater, kommuner eller 
allmänheten. Härigenom kan internationella företag stämma regeringar, något som 
inhemska företag inte kan. Som exempel kan nämnas Philip Morris som stämt regeringen i 
Australien för beslutet att neutralisera cigarettpaket och förse dem med varningstext, och 
svenska Vattenfall som stämt den tyska regeringen för dess beslut att avveckla kärnkraften i 
Tyskland. Kanadas regering stämdes för att de ville stoppa sökandet efter olja genom 
fracking och har betalat miljoner i kompensation. Nicaragua och Salvador har fått betala 
böter för att de stoppat guldgruveföretag som förstör vattentillgången i landet. USAs har 
aldrig förlorat någon stämningsansökan. 
 
Här kan också nämnas att den kanadensiska energijätten TransCanada har stämt USA:s 
regering för beslutet att stoppa oljeledningen Keystone XL. Denna skulle transportera 
oljesand från Alberta i västra Kanada till raffinaderier vid Mexikanska Golfen i Texas. 
TransCanada kräver USA på 15 miljarder i skadestånd för att de stoppat projektet. 
 
Protester från Sverige, övriga Europa och FN. 
Många kommuner, städer och andra områden i Europa har redan beslutat sig vara 
TTIP/CETA-fria. Det finns nu över 2300 sådana zoner.  Det Nordiska 
Transportarbetareförbundet kräver att ISDS inte ska skrivas in i avtalet, och FN:s 
specialrapportörer menar att avtalen påverkar skyddet för mänskliga rättigheter, däribland 
skydd för hälsa, säkra livsmedel och fackliga rättigheter.  
 
Larry Brown, nationell sekreterare i fackförbundet för offentligt anställda i Kanada, hänvisar 
till de erfarenheter som Kanada har av sitt 25 år gamla frihandelsavtal (NAFTA) med USA, 
och säger: ”Vi blev lovade fler jobb och ökad tillväxt. Istället har vi förlorat 650 000 jobb och 
fått sänkta reallöner. Vi har fått sämre välfärd med exempelvis lägre a-kassa. Det som en 



gång har blivit avreglerat får inte tas över i offentlig regi igen”.  Det har alltså inneburit att 
tillverkningsindustrins andel av BNP sjönk från 26 % till bara 11 %, när verksamheten 
flyttades till México. Avtalet har lett till 39 stämningar gentemot Kanada och 32 mot México.  
 
CETA är mycket likt NAFTA avtalet. Det är i första hand arbetsreglering, t.ex. löneavtal, mat- 
och miljö-bestämmelser som företagen är ute efter. Kanada har tvingats sänka sin standard 
då det är den amerikanska som ska vara rådande! 
 
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

att förklara Malmö stad en TTIP- och CETA-fri zon och 
 
att Malmö stad översänder sitt beslut till Regeringen med en uppmaning att Sverige 
inte ska acceptera dessa negativa konsekvenser av TTIP och CETA som ISDS medför 
och att därför ska Sverige inte godkänna avtalen. 

 
 
Malmö den 23 mars 2017 
 
Gunilla Ryd (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ISDS, Investor-state dispute settlement (ISDS) har reviderats något till ICS, investment court system,  (TTIP) 
och ITS (EFTA).  


