STOP TTIP
STOP ONDERHANDELINGEN

Eind zestiger jaren werd duidelijk dat de na-oorlogse economische groei in het Westen
begon te stagneren. Bovendien ontstond in die periode een eerste sterke golf van
verzet in Europa tegen het toenmalige kapitalistische systeem.
Vanaf dat moment begon de afbraak van de
sociale contracten die tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog tot stand waren gekomen onder
druk van de strijd van de arbeidersklasse die
daarbij werd gesteund door sterke socialistische
en ongebonden landen die zich onttrokken
aan het kolonialisme en de westerse politieke
invloed. De kapitalistische globalisering kreeg
vaart met massale pogingen om grondstoffen en
goedkope arbeidskrachten elders op de wereld
te bemachtigen. De westerse arbeidersklasse
werd nog enigszins gespaard, maar de aanvallen
door met name de grote multinationals op de
verworven sociale en democratische na-oorlogse
rechten nam in kracht toe.
De aanvallen op de ver wor ven rechten van
de arbeidersklasse vonden op verschillende
manieren plaats, maar kregen steeds meer het
karakter van het verhogen van de schuldenlast.
Door toename van leenmogelijkheden, soepeler
verkrijgen van kredieten en andere mogelijkheden
om aankopen op termijn af te betalen werd de
toenemende kapitalistische crisis enigszins aan
het oog onttrokken en werd de voor de kapitalist
noodzakelijke arbeidsrust in stand gehouden.
Instituten als IMF en Wereldbank zorgden op
wereldschaal voor maximale stabiliteit voor het
kapitalisme. Bovendien werd er gewerkt aan
uitbreiding en versterking van de binnenlandse
ma r k te n midde ls ha nde lsove re e nkomste n
en afbreken van politieke belemmeringen als
gevolg van nationale democratische wetgeving.
Dit proces vond plaats terwijl de onderlinge
kapitalistische concurrentie toenam.
Het kapitaal trachtte een nieuwe wereldoorlog
te voorkomen, omdat de Tweede Wereldoorlog
onbeheersbaar was gebleken en ook voor het
kapitalistische systeem zelf schadelijk. Er werd

op alle mogelijke manieren geprobeerd om de
talloze economische en plaatselijke oorlogen niet
te laten uitlopen op een nieuwe wereldoorlog en
de daarmee samenhangende onbeheersbare
explosieve situaties. Daartoe werden tientallen
overleggen in het leven geroepen die trachten
een mondiaal evenwicht te behouden, waarbij
enerzijds de dominantie van de VS zou worden
gehandhaafd, maar anderzijds de opkomende
blokken zich verder konden ontwikkelen onder
leiding van de Verenigde Staten. De Europese
Lissabon-agenda van 2000 was een poging van
het Europese kapitaal om de concurrentiepositie
van Europa ten opzichte van de VS te versterken.
Kenmerkend voor al deze ontwikkelingen was
tegelijkertijd dat deze maatregelen allemaal ten
koste gingen van de verworven democratische,
sociale, financiële en politieke verworvenheden
van de arbeidersklasse. Deze situatie wordt sinds
de val van Lehmann Brother aanzienlijk versterkt.
De kapitalistische crisis vreet door. Het kapitaal
zet steeds brutaler de eigen bevolkingen onder
druk. Dit proces vindt nog steeds plaats. TTIP
past naadloos in deze ontwikkelingen. Het gaat
dus helemaal niet om een toevallige ontwikkeling.
TTIP, CETA, TISA en andere pogingen om tot
gemeenschappelijke markten te komen, passen in
de decennialange pogingen van het grootkapitaal
om de greep op de politiek te vergroten en te
zorgen voor zoveel mogelijk ongestoorde handel
en winstmaximalisatie. Omdat de VS mondiaal
nog steeds dominant zijn kenmerken al deze
ontwikkelingen zich ook door pogingen van de VS
om de hegemonie te behouden of te versterken.
Dat de discussie over TTIP zo lang duurt heeft
te maken met de onderlinge kapitalistische strijd
tussen het Europese en Amerikaanse kapitaal.
En niets met pogingen om de positie van de
arbeidersklasse te verbeteren, laat je niets

wijsmaken. Het gevecht tegen TTIP gaat niet
alleen om het tegenhouden van chloorkippen
of het behoud van de voedselveiligheid. De
problemen zijn veel fundamenteler. Het gaat
om het behoud van de mogelijkheden van
de bevolkingen in de verschillende staten en
statenblokken om invloed te kunnen blijven
uitoefenen op de politieke besluitvorming over
zaken van levensbelang.

en ICS die pogen de nationale wetgeving uit te
schakelen in het voordeel van het grootkapitaal
door ondemocratische ‘arbitrages’.
Ve c hte n te g e n T TIP is ve c hte n te g e n d e
conservatieve krachten binnen de FNV. Niet
ja mits of nee mits. Geen mitsen en maren:
stop TTIP, stop onderhandelen! Stop ISDS en
pogingen die te vervangen door een schijnbaar
mildere ICS.

Zeker wordt geprobeerd om de relatief hoge
Eu ro p e s e vo e d s e l ve i l i g h e i d s s t a n d a a rd te
ver vangen door de slechtere Amerikaanse.
Ook om de relatief goede sociale wetgeving
in Europa te vervangen door de veel magerder
Amerikaanse. Maar vooral om pogingen van het
Europese kapitaal om de afbraak van de sociale,
politieke en democratische rechten in Europa
versneld door te voeren door zoveel mogelijke
beschermende wetgeving af te breken, zoals we
in Nederland nu bijvoorbeeld meemaken met het
pensioenstelsel.

  OP DE SOCIALE VERWORVENHEDEN

Vechten tegen T TIP is vechten tegen het
Amerikaans en Europees kapitaal. Vechten
tegen TTIP is vechten voor het behoud van de
sociale, politieke en democratische verworven
rechten. Vechten tegen TTIP is vechten tegen het
rechtse - neoliberale - kabinet van PvdA en VVD.
Vechten tegen TTIP is vechten tegen de afbraak
van werkgelegenheid en afbraak van vast werk.
Vechten tegen TTIP is ook vechten tegen ISDS
NOTEN:
TTIP
CETA
TISA
TPP
ISDS
Arbitragerecht
ICS

STOP KAPITALISTISCHE AANVALLEN
EN ANDERE DOOR STRIJD
VERWORVEN RECHTEN VAN DE
ARBEIDERSKLASSE.
VERHOOG DE LONEN, HERSTEL

  WERKGELEGENHEID MET ECHTE
BANEN.

STOP POGINGEN DE WETTEN VAN DE

  VRIJE MARKT BOVEN DE POLITIEKE

DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING
TE PLAATSEN
STOP DEPOLITISERING VAN EUROPA.

  STOP TTIP, TISA EN CETA.

ALLEEN GEZAMENLIJKE STRIJD

  KAN HET NEOLIBERALE TIJ KEREN!

Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (VS - Europese Unie)
Comprehensive Economic and Trade Agreement (Canada - Europese Unie).
Trade in Services Agreement. Gericht op dienstverlening. Hierbij worden alle nutsbedrijven en de
gezondheidszorg aangevallen. (23 partijen, o.a. VS - Europese Unie)
Trans-Pacifisch Partnerschap (12 partijen, o.a. VS en Canada).
Investor – State - Dispute – Settlement. Het betreft hier scheidsgerecht of
vaak een particuliere instantie die geschillen buitengerechtelijk aanpakt, dus zonder dat een 		
rechter of parlement er aan te pas komt.
Investment Court System – iets aangepaste ISDS.
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