Terreny lliure per a l’especulació
financera.
Amb el TTIP s’eliminarà qualsevol norma,
supervisió o mesura de control del sector financer
(Banca, fons d’inversió i asseguradores). El TTIP
suprimirà definitivament l’escassa empara i les
mínimes garanties actuals a les inversions de risc.
I adéu a l’ITF (Taxa Tobin) i a l’eradicació dels
paradisos fiscals!

Acabar amb els recursos naturals i
llibertat per al fracking

Totes i tots contra el TTIP
per una altra Europa possible
Si es signa el TTIP, les vides de la ciutadania europea es posaran al
servei dels interessos i beneficis de les grans empreses, corporacions
multinacionals, elits financeres i cúpules de la classe política. I els drets
humans de la ciutadania ja no significaran res. Però és possible detenir
aquesta barbàrie que ens portaria a la servitud, gairebé a l’esclavatge. Ja
ho vàrem fer el 1998 quan la mobilització ciutadana mundial va impedir
que es signés l’Acord Multilateral d’Inversions, antecedent del TTIP, que
també consagrava els molts drets i prebendes de les grans empreses
multinacionals i els suprimia qualsevol obligació. El TTIP encara ha de
ser acceptat i ratificat pel Parlament Europeu. Forcem els eurodiputats
a rebutjar-lo. Encara estem a temps.

Hi haurà més obstacles per a protegir el medi ambient;
la lluita contra el canvi climàtic es dificultarà; els
recursos naturals seran objecte d’un espoli encara
més gran amb la cerca del màxim benefici privat;
i, a Europa, s’obrirà la porta a la fractura hidràulica
(fracking), un perillós mode d’extreure petroli a milers
de metres de profunditat, amb risc de terratrèmols
i contaminació d’aqüífers subterranis, entre altres
nefastes conseqüències.

Sense drets laborals,
sense seguretat en els aliments i
les dades personals com a mercaderia
Es rebaixaran encara més els salaris i desapareixeran
els drets laborals, i es suprimiran normes europees que
garanteixin la seguretat dels aliments que consumim.
També les normes que ens protegeixen contra l’ús de
productes químics tòxics a l’agricultura o mineria. I les
nostres dades personals -historials mèdics, per exemplees convertiran en mercaderia que es pugui vendre i
comprar.

www.attacmallorca.es/
www.facebook.com/attac.mallorca
@attacmallorca

Tractat Transatlàntic de
Lliure Comerç i Inversió (TTIP)
Una amenaça a la democràcia, al planeta i als nostres drets.

El peix gran es menja el petit.
El Tractat de Lliure Comerç i Inversió (TTIP per les
seves sigles en anglès) és una patent de cors per a
que grans empreses i corporacions multinacionals
augmentin els seus beneficis. I els donarà tots els
avantatges per a que venguin els seus productes i
serveis sense competència ni norma, el que enfonsarà
la major part de petites i mitjanes empreses.

Tot per a les grans empreses,
res per a la ciutadania.
Un dels avantatges tramposos per a les multinacionals
és el Mecanisme de Resolució de Disputes InversorsEstat (ISDS per les sigles en anglès). L’ISDS constarà
de tribunals de tres advocats del sector privat, amb
els seus propis interessos, davant dels que grans
empreses i corporacions podran demandar els Estats
si creuen que les decisions dels governs perjudiquen
llurs beneficis avui o en el futur.

Els Serveis Públics seran negoci privat
de pocs.

Si es signa el TTIP, la ciutadania europea
serà més pobre, amb menys drets
i una vida més difícil

S’accelerarà el procés pel qual els serveis públics
(sanitat, ensenyament, serveis socials, aigua, energia,
transport...) passen a mans privades i no poden ser
ni intervinguts ni controlats per l’Estat. A Espanya ja
sabem el que significa privatitzar la sanitat i les nefastes
conseqüències per a la ciutadania.

