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INLEIDING

Sinds geruime tijd zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Europese Unie 
en de Verenigde Staten over wat het grootste handelsverdrag uit de geschiedenis 
genoemd wordt: het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Of dit vrijhandelsverdrag er komt, hangt ook af van ons en het verzet dat we organiseren. 
Het protest zwelt inmiddels aan met de toenemende bekendheid van het akkoord.

Met deze brochure ondersteunt Climaxi vzw, beweging voor een sociaal klimaat  
en lid van Friends of the Earth International, een internationale informatiecampagne  
rond het TTIP. 

Meer info hierover op: www.climaxi.be 

Rafa Grinfeld

Werkten mee: Rafa Grinfeld, Ferdi De Ville, Gwen Beck, Famke Vekeman, Filip De Bodt

Vormgeving & tekeningen: Jo Clauwaert • Foto’s: Lode Saidane, Pierre Debrauwer

Met financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit document ligt volledig bij Climaxi.
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TTIP EN DE ANDERE AKKOORDEN

Op 18 april 2015 werd er in verschillende Europese landen geprotesteerd tegen het TTIP. (1) 
In Duitsland werd er op 200 plaatsen gedemonstreerd. In München namen er 15.000 mensen 
deel. 

In Brussel kwamen er zo’n 2000 mensen op straat. Eerst was er een alternatieve top met 
interpellaties van politieke partijen, workshops en een algemene vergadering om toekomstige 
strategieën voor de campagne tegen TTIP en andere vrijhandelsakkoorden uit te stippelen.  
De dag werd georganiseerd door onder andere sociale bewegingen als de Alliantie D19-20 
en Hart boven Hard. 
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Het verzet gaat niet alleen over protest tegen het dreigende TTIP (een vrijhandelsakkoord tussen 
de Verenigde Staten en de Europese Unie), maar ook over CETA (een vrijhandelsakkoord tussen 
Canada en de Europese Unie) en TiSA (vrijhandel in diensten).

De organisatoren geloven niet in het verhaal dat TTIP voor meer groei en werkgelegenheid 
zorgt. De gevolgen van het al bestaande vrijhandelsakkoord, het North American Free Trade 
Agreement (NAFTA), staven dit.

Het NAFTA werd in 1994 afgesloten (door president Bill Clinton) tussen Canada, de VS en 
Mexico. NAFTA heeft er voor gezorgd dat vele banen uit de VS verdwenen zijn en verhuisden 
naar slecht betalende bedrijven in Mexico. Volgens D19-20 is het zelfs zo dat NAFTA sinds 
1994 anderhalf miljoen jobs deed verloren gaan. 

Lode Vanoost van De Wereld Morgen (2): “De Mexicaanse markt werd overspoeld met Ameri-
kaanse gesubsidieerde rijst en maïs, waardoor de kleine landbouwers in Mexico gedwongen 
werden naar de steden te migreren voor slecht betaald werk in fabrieken of in de drugshandel.”

Er waren op 18 april 2015 ook nog eens 500 demonstraties gepland in 44 andere landen dan 
Duitsland en België. Met het bekender worden van TTIP, groeit ook het verzet hiertegen. 

De vele bedreigingen voor mens en milieu, die door een akkoord onafwendbaar lijken, worden 
door velen gezien als een obstakel voor de goedkeuring ervan. Ze inspireren talrijke mensen 
om op straat te komen. 

Intussen gebeuren alle onderhandelingen achter gesloten deuren. De organisatie WikiLeaks 
spoort communicatielekken op en publiceerde ook al een paar passages uit het TTIP.  
Die klonken zeer onheilspellend. 

Het gebrek aan transparantie over het TTIP stuit steeds meer 
mensen tegen de borst. Deze brochure is een poging om de  
ontwikkelingen rond het TTIP transparanter te maken.  
We focussen vooral op bedreigingen op sociaal en ecologisch 
vlak. Climaxi is dan ook een beweging die ijvert voor sociale 
oplossingen voor het klimaatprobleem. Climaxi is vooral actief  
in Vlaanderen, maar ook lid van Friends of the Earth International. 
We maakten dan ook gebruik van informatie die andere Friends of 
the Earth groepen ons aanreiken. 
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TTIP EN ISDS

Van alle vrijhandelsakkoorden is het TTIP intussen het bekendste geworden. Sinds juni 2013 
kreeg de Europese commissie een mandaat om de onderhandelingen met de VS te voeren. 
Velen vinden nu dat er een kentering moet komen. Belgische partijen als de PS en het CDH 
pleiten voor een opschorting van de onderhandelingen over het TTIP en Ecolo wil het verdrag 
helemaal van tafel. (3)

Heel wat lokale besturen, tot nu toe vooral in Wallonië en Brussel, spraken zich al uit tegen het 
TTIP. In april hadden al een vijftigtal Waalse gemeentes een motie tegen het TTIP ondertekend. 

In Leuven en Gent zijn er intussen ook voorstellen om een TTIP-vrije stad te worden. David 
Dessers (gemeenteraadslid in Leuven) stelt: “We maken ons ernstig zorgen over de gevolgen 
van dit vrijhandelsverdrag. Als je van de EU en de VS één grote, vrije markt maakt, wat betekent 
dat dan voor de sociale en ecologische standaarden van de producten die er verhandeld  
worden. Wiens regels zullen er gelden op die eengemaakte markt? Onze voedselcontrole  
verschilt bijvoorbeeld sterk van de Amerikaanse. Gaan we straks Amerikaans kippenvlees,  
gewassen in chloor, toelaten in Europa? Via het zogenaamde Investor State Dispute Settlement 
(ISDS) zouden buitenlandse investeerders overheden, dus ook lokale overheden, kunnen  
aanklagen als ze vinden dat ze nadeel ondervinden van bestaande wetten of regels.  
Dit betekent onder meer een reële bedreiging voor onze milieuwetgeving, die als handels-
belemmerend zou kunnen aangeklaagd worden. Begeven we ons zo niet in een neerwaartse 
spiraal? Verder wordt er voorzien dat bedrijven rechtstreeks zouden kunnen participeren bij de 
uitwerking van wetten, nog voor die in het parlement komen. Dat is volstrekt ondemocratisch.” (4)

Via een motie kan Leuven een duidelijk signaal geven aan de hogere overheden dat het TTIP 
er niet mag komen. Binnenkort wordt die motie voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad.

In maart deed de Europese Commissie voorstellen om die investeerder-staat geschillenregeling 
(ISDS) verteerbaar te maken. Volgens 11.11.11 bevestigde de Commissie met haar voorstellen 
drie zaken:

• Eén: dat de huidige teksten over ISDS zoals die terug te vinden zijn in de ontwerpakkoorden 
met Canada en Singapore onvoldoende zijn om de belangen van de overheid en de regel-
geving (sociaal en milieu) veilig te stellen.

• Twee: dat de Commissie desondanks weigert om ISDS uit deze twee akkoorden te halen.
• Drie: dat de Commissie nog steeds geen stevige argumenten heeft om het nut aan te tonen 

van ISDS in een akkoord met de VS. Amerikaanse en Europese investeerders hebben immers 
voldoende toegang tot binnenlandse rechtbanken.

11.11.11 blijft zich daarom samen met de vakbonden, consumenten, milieu- en mensenrechten-
organisaties verzetten tegen het ISDS. 
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Verschillende multinationals 
slaagden er in het verleden al 
in via het systeem hun eigen wil 
op te leggen aan ontwikkelings-
landen. Een trans-Atlantische 
ISDS zal hun positie (en die van 
burgers en wetgeving wereldwijd) 
enkel verder verzwakken (5): 

De Europese Sociaaldemocraten 
lijken tegen het ISDS-mecha-
nisme te zijn. (6) Kathleen Van 
Brempt (SP.A) liet in maart 2015 
weten: “Door het ISDS-mechanisme 
kunnen overheden gedwongen 
worden om miljarden euro’s 
belastinggeld te betalen aan  
multinationals als compensatie 
voor wetgeving die hun winsten 
zou kunnen aantasten. In het ver-
leden eiste de Zweedse energie-
reus Vattenfall een compensatie 

voor het Duitse energiebeleid na de energiewende en ook tabaksgigant Philip Morris daagde 
Uruguay en Australië voor het internationaal arbitragehof omwille van anti-tabaksmaatregelen. 
Wij willen niet dat het ISDS-mechanisme wordt opgenomen in de handelsverdragen met 
Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP).”

De Europese Sociaaldemocraten riepen de Europese Commissie daarom op om het hoofdstuk 
omtrent ISDS in de handelsverdragen met de VS en Canada aan te passen en te verbeteren, 
“om ervoor te zorgen dat deze niet worden verworpen in het Europees Parlement.”  
Terwijl de ene commissie het TTIP probeert aan banden te leggen, rolt de andere de rode loper 
uit, zegt Bart Staes van GROEN: “Ondanks alle kritische standpunten over TTIP en zeker 
ISDS, vertaalde de handelscommissie dat in mei 2015 niet in een duidelijk ‘nee’ aan Europees 
commissaris voor Handel Cecilia Malmström. En dat terwijl in andere commissies van het 
Europees parlement, soms mét hulp van sociaaldemocraten, er wel vaak een kritische tekst 
werd aangenomen. Ik zelf was rapporteur hierover in de milieucommissie waar met een grote 
meerderheid een uiterst kritisch rapport werd goedgekeurd en ISDS werd afgewezen.” 

Op 20 mei lanceerde Friends of the Earth een email-actie. Europese parlementairen worden 
gevraagd het ISDS in het TTIP te verwerpen. 

Op 28 mei 2015 heeft de Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement 
de Europese burgers en het milieu alvast in de steek gelaten. Dit gebeurde tijdens een cruciale 
stemming over een voorstel voor een resolutie over het TTIP. 
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Met een nipte meerderheid aanvaardde de Commissie Internationale Handel ook de invoering 
van de controversiële investeerder-staat geschillenregeling (ISDS). Tot op het laatste nippertje 
stond de cruciale zinsnede ‘zonder gebruik te maken van ISDS’ nog in de compromistekst, 
maar uiteindelijk werd deze zin geschrapt. 

11.11.11 reageerde daarop geschokt. (7): “Het is gangbaar dat de handelscommissie in de 
debatten over handelsakkoorden het laatste woord heeft. Niettegenstaande er bij recente  
handelsakkoorden en zeker bij TTIP veel andere belangen op het spel staan: sociale bescherming, 
openbare diensten, milieu, gezondheid, tewerkstelling, voedselveiligheid, gegevensbescherming, 
privacy, ... Vandaar dat maar liefst 12 andere commissies van het Europese Parlement vanuit 
diverse invalshoeken hun licht hebben laten schijnen op TTIP. Maar het is dus de Commissie 
Internationale Handel, die TTIP bekijkt door de bril van de handelsbelangen, die bepaalt wat er 
naar de voltallige vergadering wordt gestuurd.”

Er werd door de Commissie Internationale Handel ingegaan tegen maar liefst vijf commissies 
die de geschillenregeling uitdrukkelijk hadden afgewezen. Het gaat om twee commissies 
gespecialiseerd in wetgeving en rechtspraak en de commissies tewerkstelling, milieu en 
verzoekschriften. Het schrappen van het zinnetje ‘zonder gebruik te maken van ISDS’ kwam er 
pas laat na discussies binnen de grote coalitie van sociaaldemocraten, christendemocraten en 
liberalen die in het Parlement de Europese Commissie steunen. 11.11.11: “Tot dan hadden  
de sociaaldemocraten zich in de Commissie Internationale Handel sterk uitgesproken tégen 
ISDS. De ontgoocheling bij hun achterban zal ongetwijfeld groot zijn.”

Natacha Cingotti, campagnevoerder bij Friends of the Earth Europa zei dat de Commissie 
niet de kaart trekt van de burger en het milieu “door geen duidelijk standpunt in te nemen 
tegen de lopende transatlantische handelsbesprekingen. Grote publieke bezorgdheid over  
onder andere de geplande toevoeging van een investeerder-staat mechanisme voor geschillen- 
beslechting (het ISDS) werden slechts gedeeltelijk erkend”.

De bepalingen van het TTIP vergroten volgens Friends of the Earth Europa de macht van 
industriële lobbygroepen. Terzelfdertijd worden de mogelijkheden van wetgevers beperkt om 
te reguleren in belangrijke aspecten van ons dagelijks leven. Gaande van het verbod op giftige 
chemicaliën tot financiële regelgeving, of maatregelen om klimaatverandering te voorkomen.

Natacha Cingotti: “We roepen de plenaire vergadering van het Europees Parlement op  
om zich te verzetten tegen dit Trojaans paard verdrag door de resolutie af te wijzen.  
Europarlements-leden moeten solidair zijn met de Europese burgers, niet met de door  
bedrijven bepaalde agenda van de transatlantische onderhandelingen, die een bedreiging 
vormen voor onze samenlevingen en ons milieu.”
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Het Verzet tegen TTIP is in heel Europa sterk gegroeid met de tijd. Tegen mei 
2015 hebben al meer dan 1,5 miljoen mensen een Europees burgerinitiatief 
ondertekend. Het gaat om een georganiseerd initiatief van onderuit dat een 
beroep doet op de EU beleidsmakers om de TTIP onderhandelingen te stoppen 
en om de EU-Canada handelsovereenkomst (CETA) niet te ratificeren. Ook niet 
minder dan 97% van de respondenten op een raadpleging over het ISDS heeft 
bijzondere rechten voor investeerders afgewezen. Het ging om een consultatie 
die van de Europese Commissie uitging.

Nog acties?

D19-20 engageert zich om de 11de onderhandelingsronde over TTIP in Brussel op 
te volgen, die in het midden van de zomer normaal gezien wordt afgesloten.

Hoofdmomenten zijn een Europese actieweek tegen TTIP, met een nationale 
manifestatie op 17 oktober tijdens de Europese top in Brussel, en op 12 december 
met een Europese betoging in Parijs tegen de klimaattop en TTIP.
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REDENEN WAAROM JE BEZORGD ZOU MOETEN ZIJN 

Hormonenvlees, genetisch gemodificeerd voedsel, drinkwatervervuiling als gevolg van schaliegas-
winning, vergaande privatiseringen, kernenergie, mogelijk kankerverwekkende producten van 
Monsanto,... de lijst van dingen die het TTIP gemakkelijk met zich mee kan brengen is nog 
veel langer dan dat.

We gaan nu in op de voornaamste redenen waarom je bezorgd zou moeten zijn over het TTIP (8).

1. Een bedreiging voor de democratie

Het TTIP kan bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen voor zaken die hun 
toekomstige winsten kunnen schaden. Hierdoor wordt democratische besluitvorming in functie 
van het algemeen belang ondermijnd.

2. Een bedreiging voor publieke instellingen

Het TTIP kan nieuwe markten creëren in de dienstensector. Dat zal bijdragen tot liberalisering 
en privatisering. Het wordt zo bijzonder moeilijk om deze diensten weer onder publieke con-
trole te brengen, zoals onze water- en energievoorzieningen.

3. Een bedreiging voor de voedselveiligheid

Doordat alle wetten voor de veiligheid van ons voedsel met elkaar in overeenstemming worden 
gebracht, kunnen de normen van de Europese Unie verlaagd worden tot die van de Verenigde 
Staten. Hierdoor kunnen de EU beperkingen op genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), 
chemische bestrijdingsmiddelen en hormoonbehandeld rundvlees worden weggewerkt, en is 
er een nieuwe opening voor de chloorkip in de EU.

4. Een bedreiging voor het milieu

Het TTIP kan de EU milieuregels in overeenstemming brengen met en verlagen tot de regule-
ringen in de Verenigde Staten. Hierdoor zal net als in de VS bijvoorbeeld het erg milieu- 
schadelijke fracken (het winnen van schalie-olie en/of schaliegas) mogelijk worden in  
de Europese Unie. Oppassen dus ook voor nieuwe, maar uiterst vervuilende dingen als  
teerzandolie en fracken.

5. Een bedreiging voor het klimaat

Met nog meer rechten voor investeerders, kan het TTIP bedrijven toelaten om overheden  
aan te klagen, als die ervoor kiezen om maatregelen te nemen die fossiele brandstoffen in  
de grond houden.
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6. Een bedreiging voor de rechten van werknemers

De normen voor rechten van de werknemers in de EU kunnen verlaagd worden tot de normen 
in de VS. Bedrijven kunnen zich verplaatsen en vestigen in de Westerse regio’s met arbeids-
voorwaarden die de bedrijven beter uitkomen.

7. Een bedreiging voor de persoonlijke privacy

Na uitgelekte documenten blijkt dat met het TTIP belangrijke punten van het ACTA verdrag 
(dat internationale normen voorstelt voor het afdwingen van intellectueel eigendomsrecht) toch 
ingevoerd kunnen worden. Nochtans werd ACTA niet lang geleden onder luid protest afgeketst 
door het Europees parlement. Met het TTIP kunnen internetproviders gedwongen worden hun 
klanten te bespioneren.

8. Een bedreiging voor controle op de financiële sector

Het TTIP is zo opgesteld dat veel nieuwe financiële regelgeving (zoals het bewakend veilig-
heidssysteem voor banken) weer kan verdwijnen. Deze nieuwe regelgeving is sinds 2008 
ingevoerd om een toekomstige financiële crisis te voorkomen.

9. Een bedreiging voor vrede en veiligheid

Het TTIP kan het economisch verlengstuk van de NAVO landen worden. Het versterkt over 
het algemeen de economische positie van de NAVO landen in de wereld en ten opzichte van 
Rusland. Het is ook zo dat bedrijven dan minder rekening gaan moeten houden met mensen-
rechten als het over wapen- en andere handel gaat.

10. In geheimhouding wordt er over onderhandeld

Terwijl de bedrijfslobbyisten een integrale rol spelen in de onderhandelingen, worden de 
‘gewone’ mensen er totaal van uitgesloten. Er is voor hen geen toegang tot de voorbereidende 
onderhandelingsteksten, zodat het meeste dat we weten van uitgelekte documenten stamt.

11. Een gevaarlijke blauwdruk voor de rest van de wereld

Als het TTIP goedgekeurd wordt, zullen landen van het zuidelijk halfrond onder hoge druk 
komen te staan om ook de TTIP normen in te voeren, anders verliezen ze misschien handels-
mogelijkheden. De bedrijvenlobby kan de EU-VS normen aan de rest van de wereld opdringen. 
Arme landen worden immers bijna gedwongen om nieuwe normen aan te nemen en nieuwe 
vrijhandel te omarmen, terwijl ze helemaal niet deelnamen aan de onderhandelingen over het 
TTIP.
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RACE TO THE BOTTOM

Arbeid

Uit onderzoek blijkt dat TTIP zou kunnen leiden tot het verlies van 600.000 banen in Europa en 
een groot inkomensverlies. De mogelijke verliezen voor België, Nederland en Finland zouden 
zelfs nog omvangrijker zijn. (9)

Ongelijke arbeidsrechten zorgen voor oneerlijke concurrentie. Arbeidsrechten zijn in bepaalde 
Amerikaanse staten minimaal, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. FOS-socialistische 
solidariteit, “de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen”, 
schrijft: “Amerikaanse bedrijven kunnen goedkoper produceren dan Europese, omdat ze 
minder arbeidsrechten toepassen en minder aansprakelijk zijn voor de levenskwaliteit van hun 
werknemers.”

We moeten er nu eenmaal rekening mee houden dat vakbonden een stuk zwakker staan in  
de VS dan in Europa, zeker als men vergelijkt tussen de VS en landen als Frankrijk, Nederland 
en België. 

De kans is volgens FOS-socialistische solidariteit groot “dat de EU en de VS niet tot een 
akkoord zullen komen over harmonisatie van regelgeving. Daarom zullen ze via wederzijdse 
erkenning van regelgeving proberen om elkaars procedures en regels te accepteren.” Dan kan 
er eventueel ook een race to the bottom op gang komen. De partij met de hoogste normen zal 
daarbij haar wetgeving aanpassen aan de partij met de laagste normen. Bedrijven in Europa 
zullen in dat geval de landen van de EU onder druk zetten om hun wetgevingen te versoepelen.

“Een vergaande vrijmaking van de handel tussen de EU en de VS en een exclusieve wederzijdse 
erkenning van regelgeving zal ten koste gaan van de intra-Europese handel én het marktaan-
deel van andere landen. Voor de meeste ontwikkelingslanden zal de impact negatief zijn.  
Voor een, nog niet bewezen, Europese winst van amper 0,05% kan TTIP in sommige Afrikaanse 
landen zorgen voor een daling van het inkomen tot 7%.”

Milieu

FOS-socialistische solidariteit waarschuwt ook voor de te verwachten schade aan het milieu 
als gevolg van TTIP en ISDS. “In het verleden werden 60% van de ISDS-zaken aangespannen 
tegen Europese lidstaten vanwege het milieubeleid dat ze voerden. In verschillende gevallen 
zijn financiële compensaties toegekend of is het milieubeleid afgezwakt. Tijdens de onderhan-
delingen heeft de Europese Commissie al een toegeving gedaan naar de Amerikanen, door 
de zeer vervuilende brandstof die gewonnen wordt uit teerzanden minder strikt te reguleren. 
Het is een voorbode voor het type gelijkschakeling van normen dat we in de toekomst mogen 
verwachten.”
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Gezondheid

Op het vlak van gezondheid komen er nog meer bedreigingen op ons af dan die in verband 
met voedselveiligheid. FOS-socialistische solidariteit : “De VS willen TTIP gebruiken om in 
Europa intellectuele eigendomsrechten in te voeren op medische procedures. Deze zullen de 
beschikbaarheid van nieuwe behandelingen voor patiënten en de geneeskundige vooruitgang 
sterk verminderen. Er zullen meer patenten op geneesmiddelen komen, minder generische 
competitie en dus hogere prijzen voor geneesmiddelen.” 

De Europese Unie wou onlangs het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen beperken die 
mogelijk kanker en hormoonverstorin-
gen veroorzaken. Onder druk van 
de Verenigde Staten trok de 
Europese Unie die maatregel 
echter weer in (10). Het ging 
om een verbod op 31 pes-
ticiden. Deze pesticiden 
veroorzaken volgens  
360 Magazine  
“jaarlijks voor 150 miljard 
dollar aan gezondheids-
schade in Europa.  
De VS waren tegen dit verbod 
omdat het middelen betreft die 
door Amerikaanse bedrijven 
worden geproduceerd en 
in de VS veel worden 
gebruikt.”
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TTIP LIGHT

De oplaaiende kritiek op TTIP maakt het er in elk geval niet gemakkelijker op om het TTIP 
verder te onderhandelen. Het is lang niet zeker dat TTIP de verschillende stemmingen in de 
parlementen van de Europese Unie zal overleven (11). Zeker het ISDS zorgt voor beroering , 
zelfs bij enkele Duitse regeringsleden en de voormalige directeur van de Wereldbank Robert 
Zoellick. 

Daarom zijn er ook pogingen ondernomen om een TTIP light er door te krijgen. Het gevaar 
hierbij is dat er nog meer verwarring gezaaid wordt en dat de onderhandelingen nog minder 
transparanter verlopen. Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström heeft 
bijvoorbeeld voorgesteld om tabaksbedrijven uit te sluiten van ISDS. Tabaksbedrijven kunnen 
namelijk overheden aanklagen als die al te vergaande regelgeving voor de volksgezondheid 
invoeren. Bart Staes en Wouter De Vriendt (Groen): “Ze pleit ook voor een permanent  
arbitragehof met een vaste groep rechters en ze wil landen de kans geven in beroep te gaan. 
Dat een beroepsmogelijkheid oorspronkelijk niet voorzien was, is veelzeggend.”

De hervormingsvoorstellen van Malmström zijn volgens Staes en De Vriendt niets minder dan 
een schuldbekentenis. “Ze erkennen wat er fout loopt met het ISDS-mechanisme, dat nu al in 
honderden bilaterale verdragen van EU-landen met ontwikkelingslanden toegepast wordt. Ook 
in het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) staat een ISDS-clausule. Als het Malm-
ström menens is, heropent ze de onderhandelingen en haalt ze ISDS uit de deal met Canada.”

Volgens de Groenen is er niets mis met handel, “op voorwaarde dat het soevereine recht op 
overheidsregulering niet uitgehold wordt.” 

TTIP light is bovendien slechts een laagje vernis. “De kernvraag blijft: welk probleem proberen 
we hier eigenlijk op te lossen? Waarom hebben bedrijven speciale, geprivatiseerde recht-
spraak nodig als het gaat om twee landen met volwassen, onafhankelijke rechtssystemen? 
Een overtuigend antwoord van de Europese Commissie blijft achterwege. De investeringen 
tussen de EU en VS zijn met meer dan 3.100 miljard euro per jaar gigantisch, ook zonder 
ISDS. Waarom zouden we multinationals dan een extra instrument geven om overheden aan 
te klagen en daarmee onze democratie in het defensief duwen? Noch in de VS, noch in de 
EU lopen bedrijven gevaar op discriminatie door reguliere rechtbanken. In een hoorzitting in 
het Europees Parlement op 2 maart vertelde de Finse professor Martti Koskenniemi, een 
ISDS-expert en autoriteit inzake internationaal recht, dat hem maar drie gevallen bekend zijn 
waarbij Europese bedrijven in een Amerikaanse rechtbank geen eerlijke behandeling hebben 
gekregen. Eén van de drie ging over het Cuba-embargo.”
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MONSTANTO EN GGO

De EU heeft onlangs de import van 19 GMO’s (genetisch gemodificeerde organismen) goed-
gekeurd, waarvan 11 van Monsanto. Volgens activist Rob Vellekoop (12) heeft het betrekking 
op “mais, soja, katoen, koolzaad en anjers. De goedkeuring is voor een periode van 10 jaar.” 

Monsanto maakte een winst van 2,1 miljard euro in 2014. Vellekoop ziet de goedkeuring door 
de EU als een “waarschuwing in het licht van de komende overeenkomst met de VS. Zelfs 
voordat het TTIP rond is, wordt er al gemorreld aan de zeggenschap van EU-landen om GMO’s 
tegen te houden!”

De Europese Commissie presenteerde eind april ook het lang verwachte voorstel om de 
goedkeuringsprocedure voor voedsel en diervoeder van genetisch gemodificeerde oorsprong 
in Europa te versoepelen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “De wortel die men 
de lidstaten nu voorhoudt is dat ze GGO-producten van hun grondgebied kunnen weigeren 
volgens dezelfde redenering als de opt-out regeling voor de teelt ervan. Men kan niet mee 
doen aan de regel, maar ondertussen is hij er wel. Dit is woordbreuk van Commissievoorzitter 
Jean-Claude Juncker, die vorig jaar beloofde het Europese besluitvormingsproces te demo-
cratiseren. Versoepelen is niet hetzelfde als democratiseren. Steeds opnieuw zien we dat de 
Europese Commissie de weg bewandelt om het op de markt komen van GGO’s te vergemak-
kelijken en de Europese lidstaten uit elkaar te spelen.”

Staes wees eind april ook op het verband tussen wat nu gebeurt en de lopende  
onderhandelingen rond het EU-VS vrijhandelsverdrag 
TTIP: “We hebben het chilling effect reeds 
gezien in andere voedselgerelateerde 
dossiers, zoals het klonen van dieren, 
waar de Europese Commissie de 
ambities afzwakte. Bob Young, 
de belangrijkste lobbyist van 
de Amerikaanse agro-
business, wond er géén 
doekjes om, toen hij in 
Brussel zei dat ‘geogra-
fische indicatoren voor 
landbouwproducten 
en GGO’s absolute 
red lines zijn voor de 
Amerikanen.” (13).
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VAN TTIP 
NAAR TPP

Parallel aan de onderhandelingen 
over het TTIP, is de VS aan het on-
derhandelen over een soortgelijke 
overeenkomst met 11 landen in 
Azië en de Pacific: het Trans-Pa-
cific Partnership (TPP). Walden 
Bello, een toonaangevende an-
dersglobalist, wijst op de mondiale 
strategie die ten grondslag ligt aan 
de twee overeenkomsten. (14) 

De schadelijke gevolgen van vrijhandelsverdragen als het TTIP en het TPP moeten volgens 
Bello niet onderschat worden. “Maar ik denk dat ze ook erg kwetsbaar zijn. Kijk maar naar 
de groeiende maatschappelijke afkeer van TTIP in Europa, of het verzet van de agrobusiness 
tegen TPP in een aantal Aziatische landen.”

Volgens Bello is de triomfalistische fase van de globalisering voorbij. Die kende volgens hem 
een hoogtepunt in de jaren negentig, maar onder druk van de acties van andersglobalisten 
groeide er een tegenbeweging. Bello: “Vandaag zijn we in een situatie waarin door multinatio-
nals aangedreven globalisering en neoliberalisme heeft geleid tot een grote crisis. We zouden 
kunnen zeggen dat het concept van de door bedrijven gedreven globalisering in crisis is. Zijn 
geloofwaardigheid is zwaar beschadigd. Natuurlijk zijn er nog steeds erg grote belangen - 
ondersteund door technocratische elites en het grootste deel van de academische wereld - die 
blijven streven naar neoliberale oplossingen, zoals de TTIP en de TPP.”

Al voor de acties van andersglobalisten, met veel betogers in Seattle, Genua, Göteborg,... 
was het volgens Bello “duidelijk geworden in zovele statistieken dat globalisering tot grotere 
armoede en ongelijkheid leidde en allerlei inefficiënties creëerde, maar op een of andere 
manier was het niet mogelijk om die waarheid door te laten klinken.”

Walden Bello: “De erosie van de wereldhandelsorganisatie WTO is doorslaggevend geweest, 
want dit moest bij uitstek het instrument van de globalisering zijn. We hebben het over de 
meest ambitieuze commerciële juridische regelgeving die ooit gemaakt is, en dit bouwwerk zit 
nu in een impasse.”

De nieuwe impasse is de reden waarom men in de afgelopen jaren begonnen is om terug te 
bewegen naar “bilaterale en multilaterale vrijhandelsovereenkomsten”.

Walden Bello
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Bello: “Maar dergelijke overeenkomsten worden gezien als een tweederangs regeling. Een re-
geling waartoe ze gedwongen werden omdat ze er niet in slaagden te komen tot de universele 
consensus die ze binnen de WTO hadden willen bereiken.”

Het TTIP en het TPP lijken erg op elkaar. Ze worden bijvoorbeeld beiden in het geheim onder-
handeld. Volgens Bello gaan ze niet zo zeer over handel. “Hoewel er handelsaspecten in zitten, 
gaan ze in werkelijkheid over het beheersen van alle aspecten van ons leven door het bedrijfs-
leven. Dit gebeurt via intellectuele eigendomsrechten en regelingen tussen investeerders en 
staten (het beruchte ISDS), waarin feitelijk de soevereine rechten van staten ingeperkt worden 
door het vermogen van bedrijven om ze aan te klagen.”

Ook hebben ze allebei een geopolitieke component. Volgens Bello is het TTIP in werkelijkheid 
“de economische arm van de NAVO en duidelijk gericht op het indammen van Rusland”. En 
het TPP is “een zeer krachtige poging om China in te dammen en daar een economisch blok 
in Azië tegenover te zetten.” Ook moet de economische concurrentie met landen als Brazilië 
en India beter aangegaan worden.

Walden Bello: “Tenslotte denk ik dat zowel TTIP als TPP een ideologische component hebben, 
in de zin dat ze gepresenteerd worden als een vertegenwoordiging van de ‘goede’ westerse 
waarden (vrijhandel, beschaving, de rechtsstaat) als tegenhanger van de vreemde waarden 
van ‘de anderen’.”

Dit onderstreept ook de hypocrisie van het ‘vrijhandel’ verhaal. In een kader dat consistent 
op vrijhandel gericht zou zijn, zouden deze verdragen ook strekken tot landen als Rusland en 
China. Maar dat is duidelijk niet het geval.

Volgens Noam Chomsky, 
een andere toonaangevende 
andersglobalistische schrijver, 
is het feit dat het TPP vrijhan-
del genoemd wordt een grap. 
“Het gaat om extreme, zeer 
protectionistische maatregelen 
die ontworpen zijn om vrijheid 
van handel te ondermijnen. 
Eigenlijk, uit veel van wat er 
over het TPP gelekt is, blijkt dat 
het helemaal niet over handel 
gaat, maar over rechten van 
investeerders.” (15)

Noam Chomsky

Walden Bello
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TTIP IN DE VERENIGDE STATEN

Wat zal de impact van het TTIP over de grote plas zijn? Gwen Buck interviewt Bill Waren van 
Friends of the Earth Verenigde Staten om het uit te zoeken. (16)

Gwen Buck: Wat zouden de gevolgen voor de VS zijn als het Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (TTIP) door zou gaan?

Bill Waren: We hebben wel enig idee van wat er in de TTIP onderhandelingstekst staat, 
dankzij het wat meer open Europese proces, en dankzij klokkenluiders die geheime docu-
menten openbaar hebben gemaakt. De investeringshoofdstukken in het TTIP tonen aan dat 
bedrijven in staat zouden zijn om overheden aan te klagen voor mogelijk miljarden euro’s, als 
financiële schadevergoedingen voor reguleringen op het vlak van leefmilieu of volksgezondheid 
die afbreuk zouden doen aan toekomstig profijt. Dit zou positieve overheidsmaatregelen, zoals 
het beperken van olie- en gasboringen, controles op vervuiling, beperking van het gebruik van 
fracking, of zelfs het stoppen van de bouw van de Keystone XL-pijpleiding, ontmoedigen.

Het TTIP kan activiteiten van het Amerikaans Congres om effectiever chemicaliën te reguleren 
dwarsbomen, chemicaliën die in verband worden gebracht met borstkanker, autisme en on-
vruchtbaarheid. Nog sneller kan het effectieve regelgeving ondermijnen die momenteel stilaan 
ingang vindt op wettelijk vlak in Californië en andere staten. Het TTIP zou ook afbreuk doen 
aan GGO-etiketteringsinitiatieven in de Verenigde Staten.

Ambassadeur Froman, de Amerikaanse vertegenwoordiger voor handelszaken, en de Repu-
blikeinse leiders in het Congres, lijken vastbesloten het TTIP te gebruiken om de VS export 
naar de rest van de wereld te verhogen als het gaat over kolen, olie en gas. Die dragen bij aan 
de opwarming van de aarde. Ambassadeur Froman wil in het TTIP intellectuele eigendoms-
bepalingen waardoor bedrijven monopolies verwerven op het gebruik van onderdelen van de 
genetische code.

Gwen Buck: De VS maken deel uit van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst 
(NAFTA), die de vrije handel tussen Canada, de VS en Mexico mogelijk maakt. Kan dit als een 
voorbeeld gebruikt worden van wat het TTIP zal betekenen voor mensen? Wat zijn de implica-
ties voor de VS van NAFTA geweest?

Bill Waren: In januari van dit jaar was er de twintigste verjaardag van NAFTA. Het verdrag is 
de voornaamste reden voor het feit dat standaarden in verband met arbeid, milieu en volksge-
zondheid hier zoveel lager zijn dan in Europa. Het TTIP belooft Europese normen te harmoni-
seren met die van de Verenigde Staten. Als je in Europa een versnelde doorstroming van de 
rijkdom van de 99% naar de 1% wilt, alsook leefmilieu-deregulering, onveilig voedsel op de 
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keukentafel, de vernietiging van kleinschalige familiebedrijven, onbetaalbare medische zorg, 
grote farmaceutische bedrijven die oneerlijk met prijsverhogingen omgaan, en bijna volledige 
bedrijfscontrole op overheid en economie, dan moet je vooral het TTIP ratificeren.

Gwen Buck: Er zijn de VN klimaatonderhandelingen die dit jaar in Parijs plaatsvinden. Welke 
impact zal het TTIP hebben op het vermogen van de VS om hun uitstoot van koolstof te beper-
ken?

Bill Waren: Als het gevolg van de hausse in het milieudestructieve fracken, is de VS nu de 
snelst groeiende natuurlijke gas- en olieproducent in de wereld. Vervuilende energiebedrij-
ven behoren tot die bedrijven die ijveren om het TTIP te ratificeren. Dit zou hen helpen om te 
exporteren richting wereldwijde markten, waar ze hogere prijzen kunnen vragen voor kolen en 
gas. Ondertussen wil Canada teerzandolie transporteren doorheen de Keystone XL-pijpleiding, 
naar raffinaderijen in Texas die, als het TTIP doorgaat, naar overzee zal worden verscheept, 
waar ze het veel winstgevender kunnen verkopen dan in de Verenigde Staten. Een grotere 
vraag naar fossiele brandstoffen als het gevolg van het TTIP dreigt de VS om te toveren in een 
fracking kolonie van de Europese Unie.

Gwen Buck: De VS zijn momenteel betrokken bij het proces van de onderhandelingen over 
het Trans Pacific Partnership (TPP), evenals bij het TTIP. Wat is de reactie van het publiek op 
deze nieuwe megagrote handelsovereenkomsten geweest en wat zijn de bezorgdheden van de 
mensen?
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Bill Waren: De publieke bezorgdheid in de VS gaat vandaag vooral over de Fast Track 
wetgeving voor handelsbevordering, hetgeen tot een stemming in het Amerikaanse Congres 
dreigt te komen. Traditiegetrouw doet het Congres aan wetgeving in open commissiesessies 
waarin wijzigingen aan de wetsontwerpen worden aangeboden, en waar er ook over gedebat-
teerd en gestemd wordt. De Grondwet geeft ook het Congres de macht om het internationale 
handelsbeleid uit te stippelen. De regering Obama streeft echter naar de invoering van Fast 
Track. Fast Track wetgeving zou de rol van het Congres in het handelsbeleid fors beperken 
door TPP en TTIP deals te forceren via een snelle ja of nee stem, met weinig debat en geen 
amendementen. TTIP teksten zijn geclassificeerd als staatsgeheim. Dit wordt afgedwongen 
door ernstige strafrechtelijke sancties. Zelfs de weinige leden van het Congres die TTIP teksten 
lezen, kunnen niet aan de mensen laten weten wat de details zijn van wat ze lezen. De voor-
malige Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Ron Kirk gaf in een openhartig ogenblik toe 
dat het openbaar maken van het TTIP “zoveel verzet zou oogsten, dat het de ondertekening 
van de overeenkomst onmogelijk kan maken.” In feite is een stem om het Fast Track goed te 
keuren een stem om het TTIP en het TPP zonder veel debat toch goed te keuren. 

Gwen Buck: President Obama heeft zich als voorstander van het TTIP geout, geldt dit ook 
voor zijn partij en andere politieke partijen?

Bill Waren: Nee, Obama is de voeling met zijn partij kwijt. De overgrote meerderheid van de 
Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal zich verzetten tegen het TTIP, net 
zoals ze momenteel het pad blokkeren om de Fast Track handelswetgeving te laten invoeren. 
Er zal ook een verrassend groot aantal conservatieve Republikeinen zijn dat zich verzet tegen 
het TTIP, vanwege het feit dat het de constitutionele beleidsvoering en nationale soevereiniteit 
bedreigt. Maar er is druk van multinationals en Wall Street giganten, om het Fast Track in te 
voeren, zodat het TTIP hen kan helpen om meer winsten op te strijken.

Gwen Buck: In Europa heeft het stoppen van het TTIP de verbeelding van miljoenen mensen 
ingenomen. Veel van die mensen zijn nooit eerder betrokken geweest bij milieu- en sociale 
campagnes, jong en oud. Wat vinden Amerikaanse burgers over het TTIP? Welke gevoelens 
hebben ze erbij? Zijn ze aangezet om op te treden tegen het TTIP?

Bill Warren: We worden geconfronteerd met een veel hardere situatie hier in de Verenigde 
Staten. Er is bijna een totale censuur van het mainstream nieuws inzake het handelsbeleid. 
Volgens een studie van Media Matters, hebben de grootste avondnieuwsshows in de VS het 
debat over het handelsbeleid bijna volledig genegeerd. Met als grote uitzondering de New 
York Times. Hoewel ze berichten over het TTIP, is het vaak om het TTIP te ondersteunen. Door 
deze mediacensuur vertrouwen Friends of the Earth VS en andere TTIP critici aan deze kant 
van de Atlantische Oceaan op de ouderwetse organisatie van gemeenschappen en nieuwe 
alternatieve media om Amerikanen te informeren en te mobiliseren. Er zijn een aantal vorde-
ringen, maar het is niet gemakkelijk of snel. We hebben nog een lange weg te gaan voordat 
we het succes dat we in Europa hebben gehad kunnen evenaren.
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Gwen Buck: Wat maakt jou het meest bezorgd als het over het TTIP gaat? En wat zou je zeg-
gen tegen iemand die momenteel een TTIP supporter is?

Bill Warren: De TTIP herzieningsbepalingen inzake regelgeving baren mij het meeste zorgen. 
Ze hebben niets te maken met handel en alles te maken met het oprichten van instellingen en 
het installeren van procedures om deregulering te bewerkstelligen. Het TTIP zou buitenlandse 
investeerders toestaan overheden aan te klagen als compensatie voor de kosten van het nale-
ven van regelgeving die de waarde van hun beleggingen of toekomstige winsten vermindert. Er 
zou ook ongepast gebruik zijn van een business-vriendelijke kosten-baten analyse. Dit proces 
geeft een onevenredig gewicht aan kwantitatieve gegevens en economische kosten, terwijl 
het het belang van kwalitatieve voordelen als gezondheid en de bescherming van ongerepte 
gebieden verkleint. Een kosten-baten analyse gebruiken om kosten voor milieuwetgeving te 
kwantificeren kan gemakkelijk gemanipuleerd worden, en als een milieuvoordeel niet kan 
worden gemeten in dollars en centen, dan is de waarde ervan oneerlijk ingeschat. Zo zouden 
de normen voor voedselveiligheid worden verlaagd, indien het ondergewaardeerd ‘voordeel’ 
van de bescherming van het voedsel dat we eten wordt gecompenseerd door de ‘kosten’ voor 
de bedrijfswinsten. In veel gevallen lijkt het onmogelijk om een prijs toe te kennen aan de in-
trinsieke waarde van het menselijk leven, levende wezens en de natuur zelf. Hoe kan men een 
prijs zetten op een menselijk leven of de natuur zelf? Het is duidelijk dat de gevolgen waarmee 
we in Europa geconfronteerd worden, ook zullen worden gevoeld in de Verenigde Staten: meer 
macht voor de bedrijven en minder macht voor mensen en de planeet. 

Nawoord van de redactie: Intussen hebben in mei 2015 veel Amerikaanse senators een klap 
uitgedeeld aan het TTIP en het ISDS. Met een meerderheid tijdens een stemming in  
de Amerikaanse Senaat werd er niet ingegaan op de vraag om de rol van de Amerikaanse 
president in deze kwestie te versterken (17).

Een grotere vraag naar fossiele brandstoffen 
als het gevolg van het TTIP dreigt de VS 
om te toveren in een fracking kolonie 
van de Europese Unie.
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INTERVIEW MET 
FERDI DE VILLE

Ferdi De Ville is doctor in de politieke 
wetenschappen en werkt aan een boek 
over het TTIP dat normaal gezien in  
het najaar van 2015 uitgebracht wordt.  
Dit interview werd midden mei 2015  
van hem afgenomen.

Men praat vaak over het TTIP, maar 
minder over andere vrijhandels-
akkoorden, zoals CETA (de Compre-
hensive Economic Trade Agreement 
met Canada) of het TiSA (Trade in 
Services Agreement). Waar gaan al 
die vrijhandelsakkoorden over?

Men probeert eigenlijk verschillende bilaterale akkoorden te onderhandelen waarin men 
verder gaat met afspraken dan wat in de Wereldhandelsorganisatie al is afgesproken tussen 
zowat alle landen van de wereld. Die bilaterale akkoorden vinden plaats tussen twee landen of 
regio’s. Dat kan dan weer een opstapje vormen naar een multilateraal akkoord. Het TiSA is dan 
weer een plurilateraal akkoord, dat een heleboel landen omvat.

Waar gaat dat Canada-EU vrijhandelsakkoord dan over?

Net als het TTIP over heel veel, zoals klassieke productliberalisering, maar ook afspraken 
op het vlak van overheidsaanbestedingen, investeringsbescherming of gemeenschappelijke 
regels.
 
Vroeger, in de jaren negentig, had men de mond vol over NAFTA. Dat was een vrijhandels-
akkoord tussen de VS, Canada en Mexico. Wat waren daar de gevolgen van volgens jou?

Daar bestaat in de literatuur veel discussie over, die ook wel te maken heeft met ideologische 
achtergronden van diegenen die de gevolgen willen analyseren. Sommigen stellen dat NAFTA 
heeft geleid tot verlies van veel jobs in de VS, en het zou ook een toenemende ongelijkheid in 
de hand gewerkt hebben. Er is discussie over in hoeverre dat met NAFTA te maken had, ook 
de gevolgen van meer technologie en globalisering worden daarbij in rekening gebracht. Maar 
significante voordelen lijkt het de gemiddelde Amerikaan niet te hebben gebracht.
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Welke effecten gaat dat voor klimaat en milieu hebben als er een akkoord komt over het TTIP?

Het enige dat we zeker weten is dat TTIP meer handel met zich zal meebrengen. En dat 
betekent dus ook meer transport en uitstoot. Voorstanders van het TTIP zeggen dat meer 
vrije markt meer efficiëntie gaat opleveren, en ook meer mogelijkheden voor het investeren in 
hernieuwbare energie. Dat is theoretisch gezien mogelijk, maar dan moeten er in het akkoord 
wel stimulansen voor opgenomen worden. Er gewoon van uitgaan dat meer efficiëntie meer 
middelen zal vrijmaken die dan wel vanzelf in de strijd tegen klimaatverandering zullen geïn-
vesteerd worden is naïef. Als men zegt dat TTIP ook goed voor het milieu zal zijn, moet men 
echt de daad bij het woord voeren. En dan heb je nog de kwestie van het fracken.

Ja, hoe zit dat met schaliegas en schalie-olie?

De Europese Unie zou graag gemakkelijker toegang krijgen tot het goedkopere schaliegas van 
de Verenigde Staten dat het ook graag eenvoudiger vloeibaar wil kunnen importeren. Dat zal 
er voor zorgen dat de vraag naar schaliegas omhoog gaat, en dus ook de prijs, wat fossiele 
energiebedrijven natuurlijk graag hebben. Dat stimuleert allemaal het heel milieu-onvriendelij-
ke fracken. De EU wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas en dat is begrijpelijk. Ook kan 
men tegelijkertijd minder afhankelijk worden van de olie uit het Midden-Oosten. Maar men zou 
dit natuurlijk beter doen via een versnelde transitie naar hernieuwbare energie. Indien men 
via TTIP makkelijker fossiele brandstoffen kan invoeren, zal de druk om snel te vergroenen 
verminderen.

Je zegt wel dat er een duurzaam ontwikkelingshoofdstuk in het TTIP akkoord zou 
opgenomen worden.

Inderdaad, maar dat is door de niet-afdwingbare engagementen in EU handelsakkoorden tot 
nog toe vooral window dressing en greenwashing. Het stelt dus niet veel voor.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen in verband met het ISDS?

Onder druk van al het protest wil men dat ISDS hervormen. Het misbruik van het systeem wil 
men beperken, en striktere omschrijvingen aan de bedrijven opleggen. Dat is op zich positief 
te noemen. Maar waarom is zo’n ISDS eigenlijk nodig in TTIP? Wat is de meerwaarde? Die 
is er niet. Waarom wil men de internationale bedrijven extra gaan beschermen, terwijl zij al 
rechtmatig behandeld worden in de EU en de VS zonder ISDS? Een ISDS-tribunaal geeft enkel 
meer werk aan advocaten en die zijn daarom heel erg voor. Eens het er is, hebben zij er ook 
belang bij af en toe bedrijven een zaak te laten winnen, want zo zullen er meer zaken worden 
voorgebracht waar zij dan opnieuw lucratief over kunnen oordelen. Het gaat dus over een 
onuitlegbare positieve discriminatie van investeerders die vooral investeringsadvocaten ten 
goede komt.
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Noten 

1. ‘Duizenden Belgen en Duitsers protesteren tegen TTIP’  
op www.nu.nl/economie/4033272/duizenden-belgen-en-duitsers-protesteren-ttip.html

2. ‘TTIP, waar gaat het over?’  
op www.dewereldmorgen.be/foto-carrousel/2015/04/20/ttip-waar-gaat-het-over

3. ‘C’est fait: le Parlement wallon a voté pour faire suspendre les négociations européennes 
du fameux traité transatlantique’ op www.rtl.be/info/monde/international/ttip-le-parlement-
wallon-adopte-une-resolution-appelant-a-la-suspension-des-negociations-717376.aspx

4. ‘Leuven TTIP-vrije gemeente’ op www.groenleuven.be/leuven_ttip-vrije_gemeente

5. ‘Europese Commissie doet ultieme poging om ISDS aan boord te houden’  
op www.11.be/onze-thema-s/item/europese-commissie-doet-ultieme-poging-om-isds-aan-
boord-te-houden

6. ‘Sociaaldemocraten willen geen ISDS in handelsverdragen met Canada en VS’  
op kathleenvanbrempt.be/europees/economie/sociaaldemocraten-willen-geen-isds-in-
handelsverdragen-met-canada-en-vs/stop-ttip.org

7. ‘TTIP stemming in het Europese Parlement: bedrijfsbelangen krijgen voorrang op algemeen 
belang’ op www.11.be/artikels/item/ttip-stemming-in-het-europese-parlement-bedrijfsbe-
langen-krijgen-voorrang-op-algmeen-belang

8. Meer op stop-ttip.org/

9. ‘Tien redenen om NEE te zeggen tegen TTIP’ op www.dewereldmorgen.be/blog/fossocsol/ 
2015/05/22/tien-redenen-om-nee-te-zeggen-tegen-ttip

10. ‘EC-baas Juncker bevoordeelt Monsanto als voorschot op TTIP’ op  
delangemars.nl/2015/04/30/ec-baas-juncker-bevoordeelt-monsanto-als-voorschot-op-
ttip/ttip#.VwrXGKH7vtT

11. ‘EU laat plannen voor veiliger pesticiden varen wegens TTIP’  
op www.360magazine.nl/politiek/4563/eu-laat-plannen-voor-veiliger-pesticiden-varen-
wegens-ttip

12. ‘Vrijhandel moet democratie respecteren’  
op www.groen.be/nieuws/vrijhandel-moet-democratie-respecteren
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13. ‘Europese Commissie versoepelt GGO-besluitvorming onder druk van TTIP-onderhande-
lingen’ op bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/europese-commissie-versoepelt-ggo-
besluitvorming-onder-druk-van-ttip-onderhandelingen/26089

14. ‘TPP en TTIP: De woede van de bevolking mobiliseren’  
op globalinfo.nl/Achtergrond/tpp-en-ttip-de-woede-van-de-bevolking-mobiliseren.html

15. ‘Noam Chomsky: Obama Trade Deal A ‘Neoliberal Assault’ To Further Corporate ‘Domi-
nation’ op www.huffingtonpost.com/2014/01/13/noam-chomsky-obama-trans-pacific-
partnership_n_4577495.html

16. Vertaald van ‘TTIP: How would the secret deal affect the United States?’ (13 maart 2015) 
op www.foe.co.uk/page/ttip-american-dream

17. ‘TTIP - after US Senate blow, European Parliament is next up’ op touchstoneblog.org.
uk/2015/05/ttip-after-us-senate-blow-european-parliament-is-next-up/

18. ‘MEPs give passing vote to TTIP’  
op www.euractiv.com/sections/trade-society/meps-give-only-passing-vote-ttip-314959
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DOCUMENTAIRES

Fish & Run 1 (2011):
Een film over duurzaam vissen en de vissersgemeenschap.   
We interviewden politici, vissers, wetenschappers, reders 
en dies meer. 
We vroegen ons af of er nog voldoende vis is om de visserij 
recht te houden? 
Naar wie de subsidies gaan? 
Welk effect de Europese reglementen hebben? 
Te bestellen door overschrijving van 12€ 
op reknr. BE40 0016 3236 1163 van vzw Climaxi.

Fish & Run 2 (2013)
Twee jaar na onze eerste documentaire blijkt er weliswaar 
méér vis in de Noordzee te zitten, maar crashen de prijzen. 
Reders en vissers zitten diep in de problemen. 
Binnen de sector rijzen conflicten tussen reders, 
handelaars én Visveiling. 
Te bestellen door overschrijving van 12€ 
op reknr. BE40 0016 3236 1163 van vzw Climaxi.

Friet, dat is feest! (2014)
Een coproductie met vzw ‘t Uilekot en VAAK. 
Een twintigtal Belgische en Franse jongeren bekijken 
hun eigen positie en gevoelens tegenover de huidige 
economische, ecologische en sociale crisis. 
Te bestellen door overschrijving van 10€ 
op reknr. 001-0597918-86 van vzw ’t Uilekot.

ANDERE CLIMAXI UITGAVEN
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KLIMAATDOZEN
Om onze ministers wakker te schudden en de bevolking 
aan het denken te zetten vragen wij iedereen om zijn eigen 
klimaateis te formuleren. Hoe geraken we uit deze crisis? 
Hoe lossen we dit probleem op? Bedenk jouw programma-
punt en vul het in op onze website. Wij stoppen jouw eis in 
een lege doos (het symbool van de huidige klimaatpolitiek) 
en sturen die doos op naar de minister die bevoegd is voor 
jouw idee.

Duurzaam op Papier (2010)
Een film over de negatieve effecten van 
‘ecologische’ houtlabels en de papierpulpindustrie: 
zie www.climaxi.be

BROCHURES
Climaxi maakte brochures rond mobiliteit, energie-
armoede, ecologische labels en steenkoolgas. 
Ze zijn gratis te downloaden op onze website.

ANDERE CLIMAXI UITGAVEN

BROCHURE TTIP.indd   27 11/06/15   12:57



28

BROCHURE TTIP.indd   28 11/06/15   12:57


