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Varatuomari
Arjo Suonperä
Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry
puheenjohtaja:

EU &USA:n vapaakauppa‐ ja
investointisuojasopimushankkeet (TTIP ja TiSA)
= 1 %:n liike 99 %.a vastaan.

Salaiset sopimusneuvottelut, ( hiljattain EU:n
oikeusasiamies on päätöksessään moittinut EU:n
salailua sopimusneuvotteluissa järjestön
avoimuusperiaatteen vastaiseksi).
‐ tuotteitten ja tavaroitten vapaakauppa (TTIP)
‐ palveluitten vapaakauppa (TiSA)
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Ideologinen perusta:
‐vapaa kilpailu
‐usko markkinatalouden luomaan jatkuvaan
taloudelliseen kasvuun ensin välittömästi yrityksille
ja kasvun valumiseen niiltä osin ja vähitellen myös
palkansaajille ja yhteiskunnalle,
‐ yhteiskunnan eli valtion puuttuminen ja rajoitukset
sopimuksen aikana aloitettuun yritystoimintaan on
pääosin tai kokonaan estettävä, jotta maahan
sijoittautunut yritys voi luottaa tilanteen säilyvän
sellaisena, kuin se oli yrityksen tullessa maahan,
‐

kansallisvaltion demokratia ja päätöksenteko
maansa asukkaitten suojelemiseksi ja maansa
kehittämiseksi estyy, jos se heikentää
sijoittautuneen yrityksen
voitontekomahdollisuuksia,
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‐ jos jollain alalla, esim. rahoitus‐ ja
pankkitoiminnassa on puutteellinen sääntely tai
ei lainkaan sääntelyä, ei sitä saa sopimuksen
voimassa ollessa aikaansaada vastoin yrittäjien
intressejä,
‐ syytesuoja sijoittautumismaan lakeja vastaan
tehdyistä rikoksista, (vrt. Irak ja amerikkalaiset
sotarikolliset),
‐ vapaakauppa poistaa ne vähäisetkin tullitulot
kansallisvaltioilta sopimuksen synnyttämällä
sisämarkkina‐alueella eli USA + EU‐alue, ja
vähentää näin kansallisvaltioitten tuloja, joilla
rahoittaa yhteiskunnan menoja,
‐ pakottaa kansallisvaltiot toimimaan sopimuksen
voimassa ollessa kapitalismissa, yksittäisen
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kansallisvaltion on käytännössä vaikeaa
irrottautua sopimuksesta, joka tarkoitettu
ikuiseksi,
‐ antaa kansallisvaltioitten päättäjille
viikunanlehden, jos ne toimivat yritysmaailman
eduksi maansa asukkaiden etujen vastaisesti,
‐ estää ennakolta sopimuksen voimassa ollessa
kansallisvaltioita toimimasta
yritysmaailman etuja vastaan sopimuksen
rangaistusseuraamusten pelossa,
‐ pyrkii siirtämään erimielisyyksien ratkaisut pois
kansallisvaltioitten omista tuomioistuimista
tavattoman kalliitten välimiesoikeuksien tai
amerikkalaisten tuomioistuimien ratkaistaviksi,
eikä kansallisilla yrityksillä tai kansallisvaltioilla
ole varoja niin kalliisiin oikeudenkäynteihin,
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‐ lähes täysin vapaa kilpailu auttaa kansainvälisiä
suuryrittäjiä syrjäyttämään toimialaltaan
kansalliset yritykset, joka johtaa lukuisiin
yrityskuolemiin ja massatyöttömyyteen,
palkkojen ja työehtojen heikentymiseen ja
niiden myötä kansallisvaltioitten tulopohjan
murenemiseen ja yhteiskunnan tarjoamien
palvelujen leikkauksiin,
‐ kiihdyttää kansallisvaltioitten kuihtumista, lisää
sopimusalueella keskittymistä kaksinapaiseen
vallankäyttöön USA – EU liittovaltio,
‐ lisää erilaisten kriisien (kapitalismi tarvitsee
varsinkin taloudellisia kriisejä) tiheyttä ja
laajuutta ja asukkaitten terveysriskejä,( kun
myydä saa, mitä haluaa ja halvemmalla pystyy
tuottamaan) ja sosiaalista hätää,
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‐ toimii kansainvälisesti ja kansallisesti
‐ ammattiyhdistysliikettä ja palkansaajien
yhteistyötä, kuin myös kuluttajien ja kaikkien
muitten, kuin yrittäjien yhteistyötä vastaan,
‐ lisää yhteiskunnan sosiaalikuluja,
‐ nostaa hintoja, mm. patentti‐ ja
immateriaalioikeuksien vuoksi ja
monopolisoitumisen tähden, yksipuolistaa
tuotteitten ja palveluitten tarjontaa,
‐ estää yhteiskuntaa laajentamasta tai nostamasta
tulopohjaansa ja maksuja yritysten osalta;
‐ ei lisää kasvua tai työpaikkoja, vaikka
yritysmaailman rahoittamat ”tutkimukset”
pientä kasvua lupailevat,
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‐ USA on pahasti velkaantunut, kahtia jakautunut
valtio, jonka kansainvälinen toiminta on
paremminkin perustunut sotien käymiseen ja
väkivaltaan, joten USA on epäluotettava
sopijakumppani, eikä ole syytä uskoa sen
noudattavan sopimusta omalta osaltaan, lisäksi
vallan vaihtuminen USA:ssa voi johtaa siihen,
ettei uusi valta kunnioita tai kaikilta osin
noudata edellisen vallan tekemiä sopimuksia,
‐ auttaa kaikessa poistamaan yrityksiltä ns.
yhteiskuntavastuun.
‐ ihmetystä Suomessa ja maailmalla on
herättänyt, kun USA:ssa sikäläinen
ammattiyhdistysliike ja EU:ssa
ammattiyhdistysten yhteistyöjärjestö ETUC ovat
suhtautuneet vastustavan kriittisesti TTIP‐ja TiSA
sopimusneuvotteluin, niin Suomessa ETUC:n
jäsenjärjestö SAK on valmis muka rauhan
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säilymiseksi ja kiinalais‐amerikkalaisen
vastaavanlaisen vapaakauppasopimuksen
synnyn torjumiseksi kannattamaan EU&USA:n
TTIP ja TiSA ‐sopimuksia. Mutta niinhän SAK
ampui aikanaan itseään jalkaan suositellessaan
äänestyspäätöksellä Suomen liittymistä EU:n
jäseneksi seurauksin, että EU‐jäsenyyden
lisäämä vapaa kilpailu on olennaisesti
pahentanut työpaikkakatoa Suomesta ja
yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumista.

Johtopäätös: EU:n tulisi lopettaa
sopimusneuvottelut TTIP ja TiSA:n osalta.
Vastaavien sopimusten, joita USA on tehnyt
aiemmin, tulokset pelottavat ja osoittavat,
etteivät lupaukset kasvusta ja työpaikoista ole
lainkaan toteutuneet.

