Li diem alt i clar al parlament
europeu #no al ceta!
PER LA JUSTÍCIA SOCIAL I CLIMÀTICA,
NO ENS SOTMETEM A LES MULTINACIONALS
PER LA PLENA SOBIRANIA DELS POBLES DE EUROPA

STOP
CETA

proper 15 de febrer, el Parlament Europeu votarà i aprovarà molt probablement pel suport
E ldels
grups conservadors, liberaldemòcrates i socialdemòcrates, l’Acord Integral d’Economia i

Comerç, entre l’Unió Europea i el Canadà, conegut com a CETA per les seves sigles en anglès. La
immensa majoria de la ciutadania europea no en té cap coneixement, no ha estat informada i,
lògicament, no en sap les greus conseqüències que comportarà a les seves vides.

El Grup Unitari de l’Esquerra (GUE), del qual forma part Esquerra Unida i Alternativa, ha manifestat la seva frontal oposició, juntament amb altres grups del Parlament, a la ratificació del
CETA, per les seves conseqüències immediates contra els drets laborals, les garanties d’accés a
la justícia, la desaparició de la petita i mitjana empresa en tots els sectors productius -es parla de
l’amenaça de desaparició de prop de 90 milions de llocs de treball-, sectors cooperatius, petites
explotacions agràries i ramaderes, i a mig termini, envers els sectors industrials, de l’energia, aigua, miners... Doncs la seva pedra angular passa per la mercantilització i privatització total dels
serveis públics i els béns comuns.
El CETA, igual que el TTIP -l’acord amb els EE.UU-, ha estat negociat amb una manca total de
transparència, sense la publicació de cap document de negociació. El secretisme ha estat total.
I ja sabem que per tenir debat democràtic necessitem llum i transparència.
El CETA, com el TTIP o el TISA, formen part d’aquest capitalisme globalitzat que només està interessat en mercantilitzar els drets socials i els béns comuns, alhora que accelera el desmantellament del control dels Estats sobre les relacions socials, laborals i comercials, així com del control
democràtic per part de la ciutadania. A més, introdueix el mecanisme d’ISDS, amb el que pretén
equiparar les grans multinacionals als Estats, dirimint controvèrsies entre corporacions i Estats mitjançant un tribunal arbitral no neutral format per advocats de grans corporacions internacionals.
El CETA ha estat negociat pels representants de les grans multinacionals dels diferents sectors
(petrolier, miner, farmacèutic, agroalimentari...) com Bussiness Europe, The Canada Europe Roundtable for Business (CERT) i l’European Services Forum (ESF): dels seus equips d’advocats són algunes de les disposicions del tractat. Per part de la Unió Europea ha estat negociat per comissaris
com Viviane Reding, Karel de Gutch o l’expresident Durao Barroso, que avui en dia ja treballen per
empreses que sortiran clarament beneficiades amb el CETA com Goldman Sachs (Barroso), CVC i
Merit Capital (de Gutch) o la minera Nyrstar (Reding). Tot un exemple indigne de portes giratòries.
El control democràtic i la defensa de l’interès col·lectiu i el bé comú es troba en aquesta batalla
contra el CETA, per això des d’EUiA estem participant activament al moviment social que està
dirigint la campanya STOP CETA, que al llarg d’aquests últims mesos ha estat duent a terme tot
un seguit d’accions en contra de la ratificació d’aquest tractat, i que aquesta setmana, des de diferents punts d’Europa, està fent una crida a la MOBILITZACIÓ a Estrasburg i organitzant bussos
per activistes que sortiran des de diferents ciutats europees.
A Barcelona, us convoquem a donar suport al activistes catalans que sortiran avui dimarts a les
14,30 des del Passeig de Colom (CORREUS) per manifestar-se davant del Parlament europeu
aquest dimecres 15 de febrer.

#STOPCETA
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