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Opinió

18 d'abril, Dia d'Acció Global
en contra del TTIP

El  dia  18  d'abril  es  va  realitzar  a  la  ciutat  de
Barcelona  una  manifestació  en  contra  del  TTIP
(L'Acord  Transatlàntic  de  Comerç  i  Inversió),
convocada a nivell internacional, va comptar amb
la participació de més de 500 ciutats i segons les
organitzacions convocants va aplegar unes 30.000
persones.

Nombroses  organitzacions  polítiques,  sindicals,
moviments socials, organitzacions ecologistes, etc.,
havien  convocat  aquesta  jornada  de  protesta  en
contra  d'aquest  tractat  que  s'està  negociant  de
manera totalment opaca entre la Unió Europea i
els  Estats  Units,  un  acord  que  comportarà
conseqüències molt  negatives  pels ciutadans,  per
l'autonomia dels estats, per la democràcia, i  pels
projectes d'economia i societat més sostenibles.

La  manifestació  va  sortir  del  Passeig  de  Gràcia
cantonada amb Provença (enfront d'un edifici de la
Comissió  Europea  i  al  costat  de  la  Pedrera)  de
Barcelona.  Va  transcórrer  amb  un  ambient  molt
reivindicatiu  i,  alhora,  festiu.  La  van  encapçalar
per tres tractors de la Unió de Pagesos, amenitzada
pels organitzadors amb consignes reivindicatives i

música, fins a l'arribada a la Plaça de Sant Jaume,
on  es  va  llegir  un  manifest  per  part  dels
organitzadors, i els Ecologistes en Acció van cantar
un rap en contra del TTIP. Des del punt de vista de
les  organitzacions  convocants,  a  les  quals  ens
afegim, es denuncia que “el TTIP és un pacte de
privilegis  que  protegeix  i  beneficia  les  grans
transnacionals  o  multinacionals,  retallant
sobirania, protecció social i mediambiental”

Resumim alguns  punts  molt  preocupants  d'aquest
projecte de tractat:

“1-El  segrest  de  la  democràcia.  La  clàusula
“Solució de controvèrsies entre inversors i Estats”
(ISDS) preveu que les grans multinacionals puguin
demandar als Estats davant tribunals privats.

2-El control legislatiu de les transnacionals..,  el
TTIP  preveu  un  òrgan  “Cooperació  Reguladora”
encarregat de revisar la legislació present i futura
que  pugui  afectar  els  interessos  de  les  grans
corporacions.

3-És  opac  i  antidemocràtic  Pels  parlamentaris
europeus és molt difícil accedir a la informació, no
surt  la  informació  de  les  negociacions,  no  es  fa
pública en els mitjans de comunicació. No es vol
que  la  societat  civil  conegui  els  continguts  i
segueixi les negociacions.

4-Una amenaça a l'ocupació. La mateixa Comissió
Europea  ha admès que és  provable que el  TTIP
produeixi  perjudicis  “perllongats  i  considerables”
per a l'ocupació a Europa...

5-Els  serveis  públics  en  perill  d'extinció.  Es
facilitarà l'entrada de les empreses privades com a
proveïdores  de  serveis  públics  com  ara  la  salut,
l'educació i la gestió de l'aigua...

T'ho menges amb el TTIP”  La nostra alimentació
també s'està negociant”. La Unió Europea és molt
més  restrictiva  que  els  Estats  Units  respecte
transgènics  (OMG),  en  l'ús  de  pesticides,  carn
tractada  amb  hormones  del  creixement,  i  molts
més aspectes.

7-Un  retrocés  pel  medi  ambient  Augment  de
l'explotació i  consum de combustibles fòssils  , de
l'impuls de la tècnica del fracking, i un conjunt de
plantejaments mediambientals insostenibles “.

Animem  a  tots  els  lectors  a  informar-vos  sobre
aquest  important  tema.  Informació  a  la  següent
pàgina web: www  .globaltradeday.org
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