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TTIP is een bom die dreigt te ontploffen.
Het is een lobbydeal waarmee de belangen van grote multinationals boven de
rechten van ‘gewone mensen’ worden gesteld.
Een paar jaar geleden las ik over ACTA.
Na veel lezen over dit ingewikkelde verdrag, kwam ik er achter,
dat de copyright-industrie, geholpen door lobbyisten,
via ondoorzichtige achterkamertjespolitiek,
met ACTA wilde voorkomen dat mensen informatie met elkaar delen.
Dat zou gaan zorgen voor censuur, privacy-schendingen en
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.
Bovendien zou het innovatie beperken.
Als Piratenpartij hebben we toen samengewerkt met verschillende
actiegroepen om mensen te informeren over ACTA,
zodat er uiteindelijk massaal tegen geprotesteerd werd.
Dit gebeurde zo succesvol, dat ACTA door het Europees Parlement in 2012
uiteindelijk werd weggestemd.
Maar de copyright industrie geeft niet op en probeert het gewoon opnieuw.
Maar dan via de achterdeur, met een nieuw verdrag.
Vrijwel alles wat in ACTA stond, staat in TTIP.
En TTIP gaat zelfs nog veel verder.
De Europese Commissie roept om het hardste dat TTIP geen Paard van Troje is
van Big Business.
Als een ontkenning zo hevig wordt gedaan, dan weet je natuurlijk al hoe laat het is.
De onderhandelingen over TTIP zijn een paradijs voor lobbyisten van grote
multinationals.
In gesloten achterkamertjes besluiten ze samen met de Europese Commissie hoe
de deal eruit moet gaan zien.
Het is daarom niet zo raar dat TTIP vooral de belangen van grote multinationals
verdedigt, ten koste van onze belangen.
Door de ISDS investeringsverdragen wordt onze democratie afgebroken.
Als in een democratisch proces wordt besloten tot wetten
om mensenrechten of milieu te beschermen,
en een multinational hierdoor misschien toekomstige winst misloopt,
kan die multinational een land voor miljarden aanklagen.
Als zo’n gigantische claim als een zwaard van Damocles boven een besluit hangt
om mensenrechten of milieu te beschermen,
staat een regering natuurlijk onder gigantische druk
om toch maar in het voordeel van een multinational te beslissen.
Praktisch gezien verdwijnt dus elke vorm van democratische controle om te
zorgen dat grote multinationals ons niet kunnen schaden.

En neemt een regering alsnog een beslissing in het voordeel van haar burgers,
dan draaien we met ons belastinggeld voor de miljardenclaim van de multinational
op!
Ook zonder deze investeringsverdragen is TTIP schadelijk voor de bevolking.
TTIP zou zogenaamd voor vrije handel moeten zorgen,
maar de enige manier waarop dit te verdedigen valt,
is dat het zorgt voor handel vrij van ‘vervelende’ belemmering door
gezondheidsregels, veiligheidsregels, en mensenrechten
En dan is TTIP nog niet eens goed voor de economie
De Europese Commissie bazuint overal rond dat het verdrag een economische groei
op zou leveren van 0,48%, wat ze creatief omrekenen tot 545,- per gezin.
Maar hier vertellen ze bewust niet bij dat dit de meest positieve schatting is
en dat deze groei over 10 jaar wordt berekend.
Dit is dus maximaal 0,05% per jaar!
In realistische schattingen komt dit erg in de buurt van 0
En dan geldt deze ‘groei’ ook nog eens in mindere mate voor Nederland dan voor
andere landen.
En zijn het vooral de grote multinationals die de winst pakken.
Bovendien wordt ‘vergeten’ te noemen dat TTIP ook nog kosten met zich
meebrengt.
Deze kosten worden geraamd op 47 miljard euro!
En daar draaien wij als burgers dan weer voor op!
De kans is dus groot dat je persoonlijk juist zult inleveren op TTIP. Ook financieel.
Om TTIP te stoppen willen we deze loze beloftes transparant maken.
Als duidelijk wordt dat TTIP niet meer is dan een hoop gebakken lucht, dan zal het,
net als ACTA, een proefballonnetje worden dat uit elkaar ploft.
En dat gaan we nu dus ook letterlijk doen!
We willen TTIP slopen, net zoals we ACTA hebben gesloopt.
Door transparantie af te dwingen en elkaar te informeren
over de leugenachtige praatjes waarmee ze TTIP aan ons proberen te verkopen.
En daarbij hebben we jullie hulp nodig!
Samen slopen we TTIP!
Informeer jezelf! Informeer elkaar!
Leg aan iedereen uit dat er een bom in het Paard van Troje zit, dat TTIP heet,
en dat de explosie meer schade aan zal richten dan we nu kunnen overzien!
Zodat niemand TTIP nog zal willen binnenlaten.

