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Til Nærings- og fiskeridepartementet. 

De bilaterale investeringsavtalene vil gi multinasjonale selskaper rett til å saksøke stater. Det kan 

medføre at land som ønsker å bli mer demokratiske, risikerer å bli saksøkt fordi endringer i 

lovgivningen kan gi mindre fortjeneste for selskapene. 

Mange av avtalene multinasjonale selskaper gjør i fattige land gjøres med regimer som ikke er 

demokratiske. Lederne bryr seg ikke om hvordan folk flest har det, men prøver å skaffe seg selv 

mest mulig fordeler og prestisje. Hvis disse landene blir mer demokratiske, vil det nye styret 

kanskje ønske å endre på en del ting i en retning som vil være til fordel for folket. Da kan de 

risikere at det er umulig på grunn av avtaler gjort med en tidligere diktator. 

Det samme gjelder hvis et land ser at det er viktig med endringer som vil ta bedre vare på 

miljøet, men som vil gjøre det dyrere for selskapene, og dermed gi dem mindre profitt. 

Etter som verden går framover, ser vi ofte at vi ønsker å gjøre ting annerledes enn tidligere.Da er 

det viktig at politikerne har reell makt til å gjøre forandringer, uten  måtte ta hensyn til at de kan 

få et stort erstatningskrav fra multinasjonale selskaper. 

I Egypt har staten blitt saksøkt av det franske selskapet Veolia for å ha hevet minstelønnen i 

landet. 

I Norge har vi bygget opp økonomien blant annet ved å beskytte norsk næringsliv. Den samme 

muligheten bør u-land ha. 

Mange multinasjonale selskaper har ødelagt livsgrunnlaget for lokalbefolkningen der de driver, 

for eksempel ved å forurense grunnvannet i området, eller bruke mye av knappe vannressurser 

som trengs til befolkningen og jordbruket. Selskapene sier noen ganger at befolkningen kan jo 

bare flytte et annet sted. 

I Mexico ble staten saksøkt av et spansk avfallsselskap fordi de ikke fikk bygge i et verdensarv- 

og urbefolkningsområde. 

De bilaterale avtalene kan ramme alle land, inkludert u-land og Norge. Vi kan i framtiden se at vi 

har mistet politisk makt i vårt eget land. Når avtalen først er inngått, har vi ingen mulighet til å si 

den opp. Dette er skremmende. 
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