
Mondiaal Noord 
Nieuwsflits 7 september 2015. 
TTIP 
De FNV roept op tot de 

Grote manifestatie tegen TTIP op zaterdag 10 oktober om 13 uur in Amsterdam. Start: 
Jonas Daniel Meijerplein. 

Groningen 
Gouden bergen of chloorkippen? 
Vrijdag 18 september 2015, 20.00 – 22.00 uur 
Groninger Forum locatie, Hereplein 73, Groningen 
Entree: gratis, wel even een kaartje halen. Kaarten zijn verkrijgbaar op 
www.groningerforum.nl  en aan de kassa van het Hereplein 
De Verenigde Staten en Europa onderhandelen al een flinke tijd over een vrijhandelsverdrag: 
TTIP. Het verdrag moet de handel tussen Amerika en Europa vergemakkelijken. Volgens de 
voorstanders gaat het verdrag Nederland tussen de anderhalf en vier miljard euro per jaar 
opleveren. Tegenstanders vinden dat wishful thinking en benadrukken de inbreuk die het 
verdrag zou kunnen betekenen op de manier waarop wij produceren 
Meer informatie hieronder 
 
Groningen TTIP-vrije gemeente? 
Het Lokaal netwerk FNV Groningen nodigt de gemeente Groningen uit om aan te sluiten bij 
de groeiende protesten tegen handelsverdragen als TTIP door Groningen uit te roepen tot 
TIPP-vrije gemeente.  TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. De 
Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen al geruime tijd in het geheim over wat 
wel het grootste handelsverdrag uit de geschiedenis wordt genoemd. Er zijn zwaarwegende 
redenen om zich als gemeente uit te spreken, omdat TTIP ook de vrijheid van beleid aantast 
die de gemeenten hebben.   
 
Zie hier voor het FNV-stabndpunt: 
http://www.fnv.nl/site/nieuws/nieuwsberichten/2015/maart/fnv-tegen-ttip 
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http://www.fnv.nl/site/nieuws/nieuwsberichten/2015/maart/fnv-tegen-ttip


betekenen op de manier waarop wij produceren. Het lijkt straks niet langer mogelijk roducten als 
met chloor behandeld kippenvlees en schaliegas tegen te houden. 

De FNV maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor Nederlandse werknemers van de handels- en 
investeringsverdragen die de EU wil afsluiten met de VS en met Canada, respectievelijk door middel 
van TTIP en CETA.  Door deze verdragen zouden de economische groei en de werkgelegenheid in 
Europa, Canada en de VS toenemen. De FNV betwijfelt dat en vreest zelfs dat er in Europa banen 
door zouden kunnen verdwijnen. Verder ziet de FNV grote bezwaren in het gebrek aan garanties 
voor werknemersrechten, de voorstellen met betrekking tot een apart arbitrage mechanisme voor 
buitenlandse investeerders (ISDS), de gevolgen voor publieke diensten en het gebrek aan 
transparantie en democratische controle op het proces van onderhandelingen. 

Er is veel verzet tegen het ISDS-mechanisme: dat is de manier waarop straks geschillen tussen 
handelspartners worden opgelost. Daar gaat geen nationale rechter over, maar een speciale 
arbitragecommissie. Bedrijven kunnen zelfs overheden voor de commissie slepen. Wordt Rutte straks 
door Coca Cola of Monsanto gedaagd? 

We spreken er over met Agnes Jongerius (Europarlementariër PvdA), George de Roos (international 
relations officer van het (FNV) en Marhijn Visser (VNO internationale economie). Hans Harbers leidt 
het debat. 

Vooraf houdt econoom Tristan Kohl (RUG) een inleiding, voor iedereen die niet precies weet wat TTIP 
nou inhoudt. 

 


