
  

 
 

   

 

INNSPILL 

Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 
 
Attac Norge takker for at dere tar dere tid til å lese vårt innspill til Arbeiderpartiets partiprogram 

2021-2025. Vi ønsker her å kommentere i all hovedsak delkapittel 8, handel, kapitalflyt og økonomisk 

samarbeid, under kap. 9: Sikkerhet og utenriks, samt komme med innspill til nytt delkapittel. 

 
DELKAPITTEL 8: HANDEL, KAPITALFLYT OG ØKONOMISK SAMARBEID 
HELHETLIG INNSPILL TIL BAKGRUNNEN FOR KAPITTELET: 
En viktig årsak til stagneringen i WTO er at de rike landene  ikke har innfridd sine løfter til 
utviklingslandene om større fleksibilitet og særbehandling og om å ikke forhandle om nye avtaler. 
Det vokser nå frem en rekke regionale og bilaterale handels- og investeringsavtaler, som holder de 
fattigste utenfor forhandlingene, og samtidig presser dem til å godta nye handelsvilkår. Utviklingen 
er udemokratisk og skjer i all hovedsak som følge av næringslivets interesser. WTO må sikres en 
sentral rolle i å sette rammer for verdenshandelen. For å styrke WTOs rolle må organisasjonen 
demokratiseres og hensynet til utviklingslandene ivaretas. Alle forhandlinger i WTO må ha 
demokratisk forankrede mandat fra alle medlemslandene.  
 
Både WTO-avtalene og de mindre handels- og investeringsavtalene må sikre grunnleggende 
standarder og rettigheter for mennesker og miljø. Avtalene må regulere internasjonal handel og 
investeringer for å sikre gode liv og beskytte miljøet. Hensyn til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø må overordnes, ikke undergraves slik vi ser i dag. Kapitler om handel 
og bærekraftig utvikling i handelsavtaler må være bindende og kunne håndheves. Likeså kan ikke 
øvrige kapitler undergrave målsettinger om bærekraftig utvikling.  
 
Selv om TISA-forhandlingene er lagt på is, lever TISA i beste velgående gjennom en rekke andre 
forhandlinger. Den sittende regjeringen har blant annet tatt inspirasjon fra TISA-forhandlingene til 
sitt mandat inn i forhandlinger om e-handel i WTO.  
 
Vi trenger åpenhet og demokrati i handelspolitikken. Arbeiderpartiet må jobbe for å styrke 
Stortingets og sivilsamfunnets rolle, både før handelsforhandlinger settes i gang og under 
forhandlingene.   
 
ARBEIDERPARTIET VIL:  
Nye punkter og tekst som foreslås lagt til på eksisterende punkter er i fet skrift. 
 

• At Norge trekker seg ut av forhandlingene om elektronisk handel og de andre plurilaterale 

forhandlingene i WTO.  

•  Arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler beskytter standarder og rettigheter, 

som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO. 

• At kapitler og bestemmelser om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, natur og 

klima i handelsavtaler  skal være bindende og kunne håndheves på lik linje med resten av 

avtalen. 



  

 
 

   

 

• At Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig 

kapitalflyt og skatteunndragelse, også gjennom å skattleggeinternasjonale 

teknologiselskaper. 

• Kreve at handels- og investeringsavtaler ikke legger hindringer for å regulere forhold som 

forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter 

• At Norge ikke ratifiserer handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur.  

• Kreve innsyn i handelsforhandlinger og at forhandlingsdokumenter offentliggjøres for å 

legge til rette for offentlig og demokratisk debatt.  

• Kreve uavhengige konsekvensutredninger av handelsavtaler før de signeres, med vekt på 

sosiale og miljømessige konsekvenser. 

• Kreve en årlig handelspolitisk redegjørelse for Stortinget. 

• At Stortinget skal ha rett til å foreslå og kreve endringer i en avtaletekst i internasjonale 

handels- og investeringsavtaler, også etter en avtale er inngått. 

• Arbeide for at fleksibilitet og særbehandling («Special and Differential Treatment») i WTO 

for utviklingslandene styrkes og gjelder for alle utviklingsland. Dette gjelder 

teknologioverføring, krav om lokale arbeidsplasser og bruk av lokale leverandører, og 

tilgang på rimelige medisiner.   

• At Norge trekker seg fra alle investeringsavtaler som inkluderer investor-stat-tvisteløsning 

(ISDS), og ikke inkluderer ISDS i nye avtaler.  

• At Norge ikke inngår handels- og investeringsavtaler som begrenser eget eller andre lands 

politiske handlingsrom til å gjennomføre tiltak for å realisere menneskerettighetene, 

beskytte miljøet og redusere klimautslipp. 

 
 
FORSLAG TIL NYTT DELKAPITTEL: DIGITAL ØKONOMI 
Digitaliseringen gjennomsyrer alle deler av samfunnet og våre hverdagsliv. Utvikling av digital 
teknologi og kunstig intelligens avhenger av tilgang til store mengder data. Data er derfor blitt vår 
tids mest verdifulle ressurs. Digital teknologi og stordata er essensielt i offentlig sektor. I 
helsevesenet, i skolene og på universitetene, i kollektivtransport, energisektoren og i forsvaret tas 
digitale teknologier og tjenester stadig mer i bruk. Selskaper samler inn data om brukerne, 
innbyggerne og infrastruktur. Demokratisk eierskap og tilgang og etisk bruk av data kan gi opphav 
til et mer rettferdig og egalitært samfunn. Data må være et fellesgode som komme hele samfunnet 
til gode. Data om innbyggerne, brukere av offentlige tjenester og infrastruktur må eies av det 
offentlige og kontrolleres demokratisk. 
 
Det er et demokratisk problem at majoriteten av verdens samlede data i dag eies av noen få store 
teknologiselskaper. Det er disse selskapene som nå sitter på kunnskapen og verktøyene som trengs 
til å utvikle tjenestene som vi er avhengige av. Dette fører til privatisering av offentlige tjenester og 
av samfunnets infrastruktur, og undergraver velferdsstaten og demokratiet. For å sikre 
demokratisk kontroll over data om innbyggere og infrastruktur, hindre privatisering av offentlige 
tjenester og sikre at tjenester som utvikles fra offentlige data gjøres tilgjengelige for alle, må vi 
bygge ut offentlig digital infrastruktur.   



  

 
 

   

 

 
Arbeiderpartiet går imot pågående forhandlinger om et bindende regelverk om "elektronisk 
handel" i WTO og andre avtaler. Vi vil ikke styrke teknologigigantenes dominans. Det er heller 
folkevalgtes politiske handlingsrom som må styrkes. Slik kan vi beskytte innbyggere og føre en 
digital industripolitikk som er i allmennhetens interesse. 
 
Vi mener at tilgang til internett bør være en menneskerett. Store deler av livene våre er nå digitale 
og internett har blitt et viktig sted for realiseringen av andre rettigheter, som ytringsfriheten. 
 
ARBEIDERPARTIET VIL: 

• Sikre offentlig eierskap og demokratisk kontroll av stordata basert på informasjon om 

Norges befolkning. Her legges det alltid til grunn et generelt prinsipp om at dem det samles 

inn data om, det være seg arbeidere, brukere, eller borgere, skal ha noe å si om hvordan 

dataene skal brukes 

• At det opprettes en sky for lagring av offentlige data, “statssky”.  

• At all programvare som utvikles av det offentlige skal ha åpen kildekode. Når det offentlige 

kjøper inn programvare skal man i størst mulig grad velge programvare som har åpen 

kildekode.  

• At data som samles inn i Norge skal lagres i landet og underlegges norske lover og 

regelverk. 

• At arbeidstakere og deres fagforeninger får eierskap til data om som generes om dem 

gjennom arbeidet og på arbeidsplassen. Datainnsamling på arbeidsplassen må reguleres 

strengt og i samarbeid med fagbevegelsen. 

• Styrke regulering av «plattformøkonomien». Hindre digitalt løsarbeid ved å anerkjenne de 

som jobber for digitale plattformer som ansatte med samme rettigheter som andre 

ansatte.  

• Kommunale og statlige datasystemer og plattformer skal eies og driftes av det offentlige, 

ikke av private selskaper som Facebook og Google. 

• Sikre offentlig investering i utvikling av kunstig intelligens og digital infrastruktur. 

• At selskapsdata kan åpnes opp og tilgjengeliggjøres av det offentlige der det er 

hensiktsmessig, slik at verdien deres kan tilfalle en større bredde av aktører. 

• I de tilfeller hvor åpen kildekode ikke lar seg gjøre krever vi at et organ som skal få innsyn 

og handle på vegne av folket (for eksempel Datatilsynet eller lignende). 

 

Med vennlig hilsen, 

Hege Skarrud, leder i Attac Norge 

 


