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Συνοπτικά θα λέγαμε πως η Trans-Pacific Partnership (TPP) είναι μια τεράστια, μυστική
συμφωνία μεταξύ 12 χωρών η οποία σκοπεύει να δώσει πρωτοφανή ισχύ και προνόμια στις
πολυεθνικές. Με βάση αυτήν την συμφωνία, οι πολυεθνικές θα μπορούν να καταφεύγουν σε
ειδικά, διεθνή δικαστήρια και να μηνύουν τις κυβερνήσεις μας όταν πιστεύουν πως οι νόμοι
μας θίγουν και τα κέρδη τους! Ουσιαστικά θα τους δοθεί η δύναμη να εμποδίζουν την
εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου έρχεται σε κόντρα με τα συμφέροντά τους, όπως για
παράδειγμα ο έλεγχος των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων, τα δικαιώματα των
εργαζομένων, την ιδιωτικότητά μας, την δικαιοσύνη, το περιβάλλον και την διατροφή μας
και την ελευθερία μας παντού και όχι μόνο στο διαδίκτυο.
[δείτε αναλυτικότερα: TTIP: Η Μέρα που παραχωρήσαμε τα πάντα στις Πολυεθνικές]
Οι αποφάσεις πάρθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, το ίδιο και οι σχετικές υπογραφές,
χωρίς - φυσικά - να ληφθούν στο ελάχιστο οι αντιρρήσεις των ανθρώπων σε ολόκληρο τον
πλανήτη (η TPP έχει επικριθεί παγκοσμίως, αφού χαλαρώνει τους περιορισμούς με τους
οποίους δεσμεύονται οι πολυεθνικές εταιρείες, ενώ το περιεχόμενο των διατλαντικών
συμφωνιών παραμένει εν πολλοίς άγνωστο. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
μαζέψει περισσότερες από 3 εκατομμύρια υπογραφές κατά της TTIP, της ανάλογης
συμφωνίας που αφορά και την Ευρώπη).
[δείτε σχετικά: Η TTP πέρασε -Good bye world]
Να προσθέσουμε, πως η TPP αποτελεί πρόδρομο για την επίσης μυστική
συνθήκη ΤΤΙΡ (Transatlantic Trade and Investment Partnership), που αφορά τις εμπορικές
και εταιρικές σχέσεις επενδύσεων, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμφωνία για την οποία οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2013 και
προωθείται εδώ και πολλά χρόνια από τον Διατλαντικό Οικονομικό Διάλογο (Trans-Atlantic
Business Dialogue, TABD), ένα λόμπι που σήμερα είναι πιο γνωστό με την ονομασία TransAtlantic Business Council (TABC). Αυτό το φόρουμ πλούσιων επιχειρηματιών, το οποίο
δημιουργήθηκε το 1995, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αμερικανικού
υπουργείου Εμπορίου, υποστηρίζει ένθερμα έναν πολύ εποικοδομητικό «διάλογο» μεταξύ
των οικονομικών ελίτ των δύο ηπείρων, της αμερικανικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων
επιτρόπων στις Βρυξέλλες.
Το TABC είναι ένα διαρκές φόρουμ που επιτρέπει στις πολυεθνικές να συντονίζουν τις
επιθέσεις τους κατά των πολιτικών γενικού συμφέροντος, οι οποίες ακόμη διαθέτουν
ερείσματα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία και το
μέγεθος των δύο συνθηκών, πρέπει να σημειωθεί πως οι χώρες της TTP αντιπροσωπεύουν
μια αγορά 792 εκατομμυρίων ανθρώπων και περισσότερο από το 40% του παγκοσμίου ΑΕΠ,
ενώ συνδυαστικά οι δυο συνθήκες καλύπτουν περισσότερο από το 60% του παγκόσμιου
ΑΕΠ.

Tα στοιχεία αυτά τα συγκεντρώσαμε τον Δεκέμβρη του 2013 και τα παρουσιάσαμε τότε μ'
ένα αναλυτικό άρθρο: Trans-Pacific Partnership: Το νέο νομοσχέδιο υποδούλωσης είναι εδώ.

Λίγο αργότερα, τον Μάρτη του 2014, με κάποιες γνωστοποιήσεις και διαρροές που
προέκυψαν, έγινε σαφές πως οι ίδιες οι πολυεθνικές θα μπορούν απευθείας και
νομιμοποιημένα να καταδικάζουν με βαριές αποζημιώσεις τα κράτη και άρα τους
φορολογούμενους, όταν η νομοθεσία της χώρας θα περιορίζει τα κέρδη τους. Ασφάλεια
τροφίμων, προδιαγραφές τοξικότητας, ενέργεια, φυσικοί πόροι, ελευθερία στο διαδίκτυο
είναι τομείς ελεγχόμενοι αλλά και λέξεις κενές περιεχομένου εάν δεν μετουσιώνουν το
νόημά τους σε χρήμα και κερδοφορία στον ετήσιο ισολογισμό των εταιρειών.
Χρησιμοποιώντας την «ανάπτυξη» και την «πρόοδο» ως θέσφατα, ιδιωτικοί πολυεθνικοί
κολοσσοί επιβάλλουν το κυρίαρχο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που στρέφεται κατά της
ίδιας της ζωής. Στην πραγματικότητα, η «ανάπτυξη» μετράει την μετατροπή της φύσης σε
κεφάλαιο, και των φυσικών πόρων σε εμπορεύματα. Και αυτό, αν το σκεφτούμε καλύτερα,
έχει άμεσες συνέπειες στο δεύτερο συστατικό μετά ατό το οξυγόνο που χρειαζόμαστε ως
οργανισμοί για να επιβιώσουμε, στην διατροφή δηλαδή.
Η περίπτωση της Moνσάντο είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού που εκείνη την εποχή, το
είδαμε πιο αναλυτικά με το άρθρο: Διατροφικές Πατέντες: Φυτρώνουν και ας μην τις
σπέρνουν.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, πως αυτές οι ευρωπαϊκές / διακρατικές συνθήκες
αποτελούν και την ταφόπλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [δείτε: Οι Ευρωπαϊκές /
Διακρατικές Συνθήκες και οι Ατομικές Ελευθερίες]].
Το καλοκαίρι του 2015, το Wikileaks, ξεκίνησε μια καμπάνια ανταμοιβής με 100.000 για
διαρροές, σχετικά με την ΤΤΡ.
Κάποιους μήνες αργότερα, τον Νοέμβρη του 2015, η Νέα Ζηλανδία έδωσε στην
δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου (TTP - Trans-Pacific
Partnership) των 12 χωρών του Ειρηνικού που υπεγράφη την 5η Οκτωβρίου στην Ατλάντα
(να θυμίσουμε το πέπλο μυστικότητας κάτω από το οποίο είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες, οι
υπογραφές και οι συμφωνίες), δείτε σχετικά: Η Συμφωνία TTP είναι παγκοσμιότητα
[δημοσίευση του κειμένου της].

ΤΟ #TTIPLEAK
Και με τις εξελίξεις να τρέχουν, μην καταλαβαίνοντας από θρησκευτικές γιορτές και
αργίες, σήμερα το μεσημέρι (Δευτέρα 2 Μαΐου 2016), το ολλανδικό γραφείο της
Greenpeace έδωσε στο φως της δημοσιότητας τα μυστικά έγγραφα των
διαπραγματεύσεων της TTIP.
Αυτά είναι on-line, διαθέσιμα για όλους, και καταδεικνύουν πώς το περιβάλλον, η ασφάλεια
της τροφής μας, το κλίμα, καθώς και μία σειρά από θεμελιώδη κεκτημένα δεκαετιών,
αποτελούν αντικείμενα εμπορικών διαπραγματεύσεων.
Όπως χαρακτηριστικά είπε η Ναταλία Τσιγαρίδου, υπεύθυνη εκστρατείας στο ελληνικό
γραφείο της Greenpeace:
Είναι ώρα να χυθεί άπλετο φως σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η πρόοδος που
σημειώσαμε μετά από επίπονους αγώνες ως κοινωνία για την προστασία του
περιβάλλοντος καταστρέφεται πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτά τα έγγραφα αποδεικνύουν
ότι η κοινωνία των πολιτών είχε κάθε λόγο να ανησυχεί για την TTIP. Πρέπει να
σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και να αρχίσει ο διάλογος.

Η πλήρης και πιο πρόσφατη έκδοση του προσχεδίου πρέπει να δημοσιευθεί αμέσως ώστε
οι πολίτες και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους να μάθουν τι ετοιμάζεται για αυτούς χωρίς
αυτούς και να παρέμβουν. Η δημοκρατία απαιτεί διαφάνεια.
Αν και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται με απόλυτη μυστικότητα πίσω
από κλειστές πόρτες προκειμένου να αποτραπούν αθέμιτες επιρροές από τρίτα μέρη, από
τα κείμενα που διέρρευσαν γίνεται σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις οι διαπραγματευτές
(ΗΠΑ και ΕΕ) δεν διστάζουν να συμβουλευτούν την Βιομηχανία και τις Ενώσεις Εμπορίου
πριν καταλήξουν στις τελικές θέσεις τους.
Για παράδειγμα, στο έγγραφο “Tactical State of Play” (που περιγράφει την τρέχουσα
κατάσταση των διαπραγματεύσεων) αναφέρεται ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ ειδοποιεί
την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Αμερικανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (US Occupational Safety and Health Administration) έχει ζητήσει
την άποψη της American Chemistry Council (ACC, μία εμπορική ένωση), σχετικά με το κατά
πόσο είναι αποδεκτό, ή όχι, από την βιομηχανία ένα συγκεκριμένο τμήμα της συνθήκης που
αφορά τα δεδομένα του κινδύνου χημικού ατυχήματος (chemical hazard data).
Σε άλλο σημείο του ίδιου τμήματος, αναφέρεται ότι η ACC πιέζει την αμερικανική Υπηρεσία
Προστασίας Περιβάλλοντος (US Environmental Protection Agency) να βασίζεται μόνο στις
συνόψεις των διαθέσιμων μελετών, και όχι στα πλήρη δεδομένα τους, όταν δημοσιοποιεί
τους σχετικούς κανονισμούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφέρει ότι η θέση της σχετικά με τα οινοπνευματώδη «βασίζεται στην κοινή
θέση της αμερικανικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας».
Άλλες ανησυχητικές διατάξεις θα επιτρέψουν σε εταιρείες και άλλους φορείς να έχουν
άνευ προηγουμένου πρόσβαση (και δυνατότητα παρέμβασης) στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων του ρυθμιστή / νομοθέτη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, σε
περίπτωση διαφωνίας, θα επιτρέψουν στο προσφεύγον συμβαλλόμενο μέρος να επιλέξει το
forum για την επίλυση της διαφοράς (“forum shopping”), κάτι που αναμφίβολα θα βοηθήσει
τον ενάγοντα να εξασφαλίσει το καλύτερο για αυτόν αποτέλεσμα.
Επιγραμματικά, οι συμφωνίες αυτές (ΤΤΡ / ΤΤΙΡ), προσβλέπουν σημεία όπως:
Εθνικής Μεταχείρισης και Πρόσβασης στην Αγορά Εμπορευμάτων
Στον αγροτικό τομέα
Στο διασυνοριακό Εμπόριο στον τομέα των Υπηρεσιών
Τηλεπικοινωνίες
Δημόσιες Συμβάσεις
Τελωνειακές και Εμπορικές Διευκολύνσεις
Ρυθμιστική συνεργασία
Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά μέτρα
Σε μικρομεσαίες και κρατικές επιχειρήσεις
Σε επίλυση διαφορών ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη της ΤΤΙΡ
και αρκετά άλλα, τα οποία στην πράξη αλλάζουν τον τρόπο ζωής, τον τρόπο διαχείρισης
του περιβάλλοντος και καταργούν κάθε ατομική ελευθερία.
Άσχετα από το αν ο κάθε άνθρωπος ευαισθητοποιείται από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα
δικαιώματα των ζώων, τα εργασιακά δικαιώματα ή το ελεύθερο internet, όλοι πρέπει να

ανησυχούν για το τι περιλαμβάνουν τα έγγραφα που διέρρευσαν. Η TTIP είναι μία τεράστια
μεταβίβαση δημοκρατικής εξουσίας από τους πολίτες στις επιχειρήσεις.
Το #TTIPLEAK, λοιπόν, αποτελεί διαρροή μεγάλου μέρους του κειμένου της TTIP και
μπορείτε να την κατεβάσετε (zip αρχείο που περιλαμβάνει 16 PDF, με τις διαρροές).
>>> Διαθέσιμο στην σελίδα: ttip-leaks.org.
Aν θέλετε να καταλάβετε καλύτερα: Ταινίες για την TPP· Όλα στις Τράπεζες και στις
Πολυεθνικές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι προφανές νομίζω, πως η άσκηση πίεση σε κυβερνήσεις που αναφέρει η
Greenpeace είναι κάτι άτοπο.
Τι πίεση μπορεί να ασκηθεί άλλωστε σε μαριονέτες;
Συνεπώς, η λύση δεν είναι η πίεση στις κυβερνήσεις, μα άλλη...
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