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GEEF DE BEVOLKING EEN STEM
Over TTIP wordt voorlopig nog onderhandeld, maar de invoering van CETA komt steeds 
dichterbij. Binnenkort wordt besloten of CETA ‘voorlopig’ in werking treedt, zonder inspraak 
van de nationale parlementen. Dat vinden wij een onaanvaardbare aanval op onze demo-
cratie. Daarom doen wij de volgende oproep aan Mark Rutte als voorzitter van de EU: stop 
met onderhandelen over verdragen zonder draagvlak. Stop met CETA & TTIP. 

Eens met deze oproep? Stuur een mail naar: minpresrutte@gmail.com 
Kijk op www.sp.nl/ttip voor meer info.

Mochten TTIP en CETA alsnog worden goedgekeurd, dan eisen wij daarover een referen-
dum, zodat de bevolking werkelijk een stem krijgt. 

Wil jij ook een referendum over TTIP en CETA? Teken dan hier: ttip-referendum.nl

Kom in actie tegen de neoliberale handelsverdragen TTIP en CETA. Verdragen die 
multinationals ruim baan geven ten koste van onze democratie. 

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership. Het doel van dit verdrag 
is om zoveel mogelijk handelsbeperkingen weg te nemen tussen de VS en de EU. CETA 
regelt hetzelfde, maar dan tussen de EU en Canada. 

WIJ HEBBEN DRIE PROBLEMEN MET DEZE VERDRAGEN:
1  Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het wegnemen van regels en standaar-

den die juist bedoeld zijn om burgers te beschermen. Allerlei standaarden staan onder druk, 
bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Een race to 
the bottom ligt voor de hand.

2  De verdragen bevatten een hoofdstuk over ‘investeringsbescherming’. Dat geeft bedrijven 
de mogelijkheid om landen via een speciale rechtbank aan te klagen als zij vinden dat hun 
winsten belemmerd worden door nationaal beleid. Hoge schadeclaims zijn het gevolg. De 
rechtsstaat wordt gepasseerd, de democratie wordt uitgehold.

3  De totstandkoming van de verdragen verloopt zeer schimmig en ondemocratisch. De 
Tweede Kamer kan het proces nauwelijks controleren. Het is nog maar de vraag of nationale 
parlementen überhaupt goedkeuring mogen geven. 
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