
ECI meer dan 2,5 miljoen 
handtekeningen tegen TTIP (en CETA)!
Een European Citizens Initiative (ECI) is een 
mogelijkheid om invloed te hebben op het 
Europese beleid, die de Europese bestuurders 
ooit zelf bedacht hebben om het democra-
tisch tekort wat kleiner te maken. Als via een 
ingewikkelde procedure tenminste een mil-
joen Europese burgers (uit minimaal zeven 
verschillende lidstaten, waar voor elk weer een 
minimumaantal ondertekenaars vereist is) 
een verzoek daartoe ondertekenen, moet de 
Europese Commissie over de betreffende zaak 
een hoorzitting in het Europees Parlement 
houden. 

Dus toen bekend werd dat TTIP uitonderhan-
deld dreigde te worden, kwamen activisten 

meteen in het geweer om een ECI volgens 
de voorgeschreven regels aan te melden. Tot 
ieders verbazing werd die op formaliteiten 
afgewezen (je mag zo’n procedure alleen star-
ten tegen reeds afgeronde verdragen, niet als 
ze nog in de maak zijn, maar iedereen weet dat 
het dan te laat is om er nog wat aan te doen). 
Niet uit het lood geslagen, togen de activisten 
meteen op pad om dan maar een ‘zelfgeorga-
niseerd’ ECI te beginnen. En inmiddels staat 
de teller op meer dan 2,5 miljoen onderteke-
ningen, terwijl in de meeste Europese landen 
veel meer handtekeningen zijn opgehaald dan 
het vereiste minimum. In Nederland hebben 
bijvoorbeeld (stand van 8 augustus) meer dan 
75.000 mensen ondertekend, wat 368 procent 
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Toen we afgelopen januari de eerste  
editie van deze krant uitbrachten, had  
nog bijna niemand van merkwaardige  
afkor tingen als TTIP, CETA of TiSA  
gehoord. De verantwoordelijke politici  
als minister Ploumen konden bezorgd- 
heid en kritiek afdoen als ‘emotionele  
angsten’ van mensen die niet wisten  
waar ze het over hadden. Ze stelden de  
situatie lachend voor alsof het een ‘win-
win’-geval was, waar iedereen beter van  

meer is dan het wettelijk vereiste voor een ECI! 
België heeft met 44.000 279 procent van het 
minimum gehaald.

Op 10 oktober word de campagne afgesloten 
en vinden er overal in Europa manifestaties 
plaats. Ook in Nederland (Amsterdam) en Bel-
gië (Brussel). In Brussel is aansluitend een ten-
ten/actiekamp in verband met de daarna daar 
plaatsvindende onderhandelingen over TTIP.

https://stop-ttip.org
https://www.facebook.com/eci.ttip
http://www.d19-20.be/

zou worden en die zelfs ‘elk gezin in  
Europa 545 Euro’ op zou gaan leveren. 

Maar in het afgelopen half jaar is er  
veel gebeurd, en zijn steeds meer mensen  
wakker geworden en zich gaan informeren 
over wat er nu achter de geheim- 
zinnige onderhandelingen steekt. Ook  
is er veel waardevol onderzoek gedaan  
naar de werkelijke mogelijke effecten  
van de v r i jhandels verdragen.  De  

alternatieven. 
In deze krant 
gaan we verder over 
arbeid, boeren, klimaatbeleid en 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), en  
niet de minst belangrijke: de rest van 
de wereld. Op de middenpagina’s  
schr i j ven we over de groeiende  
campagnes en mogelijke acties, en  
achterop v ind je al ler lei handige  
adressen en aankondigingen.

Met TTIP wordt 
een effectief 
klimaatakkoord 
onmogelijk
Door Guus Geurts

Tijdens de VN-klimaat top komende 
december in Parijs moet er een nieuw  
klimaatakkoord worden afgesloten als 
opvolger van het Kyoto-protocol. Er dreigt 
echter een nieuwe mislukking door-
dat vrijhandelsverdragen een effectieve  
klimaatdeal al decennia vrijwel onmogelijk 
maken. 

onthullingen die daar uit voortkomen  
hebben de zorgen bepaald niet doen  
afnemen, integendeel. Het is nu veel 
meer mensen duidelijk dat er veel op het 
spel staat. En daarover gaat deze tweede 
krant. In de eerste krant (waarvan nog 
exemplaren te verkrijgen zijn, en die ook 
op internet te vinden is) behandelden we 
de gevolgen voor uiteenlopende sectoren 
als gezondheid, milieu en landbouw. Ook  
schreven we daarin uitgebreid over  
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Handtekeningen ophalen tegen TTIP in Duitsland. Op 10 oktober wordt de Europese campagne, die al meer dan 2,5 miljoen handtekeningen 
heeft opgehaald afgesloten met manifestaties en demonstraties op veel verschillende plekken in Europa. (foto: stop TTIP | Flickr)
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