
8 TTIP van de ijsberg

Deskundige kennis over terreinen die TTIP dreigt 
te schaden is er in grote mate. Wat (internet)adres-
sen op een rijtje

In Nederland en België:

Milieu:
Dossier Schaliegas
van Milieudefensie
milieudefensie.nl/schaliegas

Gezondheid:
Wemos wemos.nl

Milieu en ontwikkeling:
Both Ends bothends.org

Landbouw en Veeteelt:
ABC aardeboerconsument.nl
melkveehouders ddb.nu

Multinationals, Investering,
financiële diensten:
SOMO somo.nl

Lobbyen:
Corporate Europe
Observatory
corporateeurope.org

Internet en Privacy:
Bits of Freedom bof.nl
Vrijschrift vrijschrift.org 

Democratie en 
handelsakkoorden:
Transnational Institute tni.org

En verder:

Dagelijkse informatie over 
acties tegen vrijhandel:
Globalinfo globalinfo.nl

Kritisch over Europa:
Ander Europa
andereuropa.org

Internationaal:

Seattle to Brussels Network
s2bnetwork.org

Zelfgeorganiseerd EU 
Burgerinitiatief
stop-ttip.org

Attac attac.org

Frankrijk:
Stop TAFTA 
collectifstoptafta.org

Verenigd Koningkrijk:
NoTTIP noTTIP.org.uk

Duitsland:
Attac attac.de/ttip

Oostenrijk:
TTIP Stoppen
ttip-stoppen.at

Meer lezen over 
TTIP (en CETA)?
Feiten en Fabels
Over TTIP wordt veel geschreven, wat zijn nu de feiten 
en wat zijn de fabels? In deze publicatie van PAJ, SOMO 
en TNI worden tien claims van politici en onderhan-
delaars over de voordelen van dit verdrag onderzocht. 
De publicatie is (vanaf half september) te vinden op  
authentiekejournalistiek.org, somo.nl, en tni.org.

A Brave New Transatlantic Partnership
Een onderzoek van het Seattle to Brussels network (waar-
van TNI, SOMO en BothENDS en Friends of the Earth /
Milieudefensie de Nederlandse leden zijn) over de sociale 
en ecologische gevolgen van TTIP. www.s2bnetwork.org/
brave-new-transatlantic-partnership/

Trading away Democracy
Een analyse van het investeerder-staat geschillenbeslech-
tingsmechanisme (ISDS) zoals het is opgenomen in 
CETA. Het verdrag tussen de EU en Canada kan gezien 
worden als een blauwdruk voor TTIP. www.s2bnetwork.org/ 
trading-away-democracy/

Verklarende woordenlijst
TISA: Trade in Services Agreement.
Vergaand verdrag over (vrij)handel in diensten. Wordt 
momenteel in het geheim over onderhandeld tussen 23 par-
tijen, waaronder de VS en de EU. Er valt bijna alles onder 
dat geen ‘gewone productie’ is, dus ook financiële diensten, 
transport, internet, communicatie...

TTIP: Transatlantic Trade & Investment Partnership.
Vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU.

TPP: Trans-Pacific Partnership.
Vrijhandelsverdrag tussen twaalf landen aan weerszijden 
van de Stille Oceaan, waaronder de VS, Canada, Japan.

TTIP 
en Gezondheid
Zie ook: Hoe (on)gezond is TTIP?
Door Lavinia Steinfort bij Oneworld (www.
oneworld.nl/hoe-ongezond-ttip)

BEUC, de overkoepelende Europese tak van 
de Consumentenbond heeft een felle ver-
klaring uitgebracht met een oproep om ons 
verder te wapenen tegen de gevaren van 
TTIP voor onze gezondheid:
www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-064_
ipa_ttip_health_beuc_position.pdf 
Opmerkelijk is dan nog de uitspraak van 
CDA kamerlid Hanke Bruins Slot in FD 
(16 juni 2015) dat ‘Zowel publieke als pri-
vate zorgsystemen buiten het kader van 
TTIP [moeten] worden gehouden.’

Agenda

18 sept: Avond over TTIP van SP in Brulboei, Emmeloord
18 sept: Groning Forum 20:00 ism FNV: TTIP:
 Gouden bergen of Chloorkippen?
24 sept: Bibliotheek Dok, FNV Delft 20:00
 FNV zegt nee tegen TTIP
25 sept: Workshop over Vrijhandelsverdragen en Gezond- 
 heid. Een roep om actie, van oa. Wemos, Oxfam 
 en ziekenfondsen. Centrum voor Internationale 
 Verenigingen Brussel. 
 (w w w.gezondheid- sol idar i te i t .be/ac t i v i te i t / 
 workshop-trade-and-investment-agreements-and- 
 health-agenda-action)
4 okt: Tegenlicht uitzending over ISDS 
7 okt: Tegelicht meet-up in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
9 okt: Avond over TTIP van SP in Capelle aan de IJssel
10 okt: Overhandiging van de meer dan 2,5 miljoen hand- 
 tekeningen tegen TTIP aan de Europese Commissie.  
 Internationale actiedag. Manifestaties onder andere in 
 Amsterdam en Berlijn.
 13 uur in Amsterdam, Jonas Daniël Meijerplein: Onze 
 rechten, onze gezondheid, onze planeet zijn géén 
 handelsbelemmering!
15-17 okt: Aankomst Euromarsen in Brussel, omsingeling 
 Eurotop en meer.
 Zie Alliantie D19-20 (http://www.d19-20.be/)
29 nov: Decentrale acties in kader COP/ Klimaattop Parijs. 
 13.00uur Klimaatparade, Museumplein Amsterdam
12 dec: Grote demonstratie in Parijs ivm COP/ Klimaattop

Aanbod TTIP-lezingen 
Deelnemers van het Nederlandse TTIP-platform bieden aan om een informatieve bijeenkomst over het TTIP verdrag 
bij u te komen inleiden.

ISDS: Investor-State Dispute Settlement.
Investeerder-staatarbitrage, voorziening in vrijhandelsver-
dragen waardoor bedrijven overheden kunnen aanklagen bij 
een speciaal voor die zaak ingesteld tribunaal.

CETA: Comprehensive Economic and Trade 
Agreement.
Vrijhandelsverdrag tussen EU en Canada. Inhoudelijk even 
erg als wat van TTIP gevreesd wordt. Tekst is uitonderhan-
deld, autoriteiten aarzelen nu om het ter ratificatie door 
parlementen voor te leggen...

Regulatory Cooperation: 
Regelgevende samenwerking
Voorziening in handelsakkoord voor ‘nadere invulling’ van 
regelgeving na afsluiting verdrag. Verheft lobbyen tot beleid.

De invulling kan naar uw wensen worden aangepast. 
Het ‘basispakket’ bestaat uit een inleiding van een  
uur over de herkomst en inhoud van het TTIP-ver-
drag. Ook kunnen wij ingaan op alternatieven die er 
zijn. In een tweede uur zouden we desgewenst een deel- 
onderwerp nader kunnen belichten. Dat zou een 
van de thema’s kunnen zijn die een belangrijke rol 
spelen (landbouw/voedsel, gezondheid, milieu, 
arbeid, of internet). Ook kan een tweede deel ingevuld 
worden met informatie over alternatieven voor het 

huidige vrijhandelsbeleid en/of door verbanden te leggen 
tussen vrijhandel en klimaatverandering.

Afhankelijk van uw wensen en de beschikbaarheid van 
mogelijke sprekers kunnen de kosten uiteenlopen van 
een reiskostenvergoeding tot 150 euro plus reiskosten. 

Meer informatie en aanvragen voor lezingen:
guusgeurts@yahoo.com

Screenshots van verslag van Corporate Europe Observatory
(corporateeurope.org) over het resultaat van hun procedure om vrij- 

gave te eisen van documenten van de EU over de invloed van de 
tabakslobby op de vrijhandelsonderhandelingen van de EU. De 

documenten die ze kregen waren grotendeels onleesbaar gemaakt.

http://www.stopttip.nl/ 


