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Aktionsdag 11 oktober: Avslöja TTIP
Jordens Vänner, nätverket March Against Monsanto och FIAN Sverige anordnar lördagen den 11
oktober seminarier och en manifestation i Stockholm för att belysa handelsavtalet TTIP mellan EU och
USA.
Många fackföreningar, miljöorganisationer och politiker är idag oroade över det som hittills har läckt ut
från de slutna förhandlingarna angående TTIP-avtalet. I avtalet sätts företagens intressen före
konsument- och miljöskydd och enskilda länders demokratiskt fattade beslut.
Ett av förslagen i avtalet innebär att företag får rätt att stämma regeringar för demokratiskt fattade
beslut, så kallade ISDS. Avtalet underlättar för ökad privatisering av offentlig verksamhet och det
minskar möjligheten för EU att begränsa importen av särskilt klimatskadliga energiråvaror, som till
exempel oljesand från Kanada. Det finns även farhågor över vad avtalet kommer att innebära för vår
matkonsumtion, vad gäller till exempel genetiskt manipulerade varor och antibiotikabehandlat kött.
- Motståndet mot det miljöskadliga och odemokratiska handelsavtalet växer.
Vår aktionsdag är en del av en internationell aktionsdag då mer än 300 aktioner
planeras, säger Torbjörn Vennström, aktiv i Klimataktion och en av
organisatörerna i Stockholm.
- Vi måste få en ordentlig debatt om vi verkligen vill sälja ut vår miljö- och hälsoskydd
och försämra våra möjligheter att utveckla den gemensamma välfärden. TTIP är en ulv
i fårakläder, en trojansk häst som bär med sig en del oönskade överraskningar, säger
Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.
Program lördag 11 oktober
11.00-14.45 Seminarier, ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm. Medverkande Ellie Cijvat, Jordens
Vänner, Rikard Allvin, från bloggen ttippen.se, Li Eriksdotter och Dick Moberg, från bloggen
ttipfakta.wordpress.com.
15.00-17.00 Manifestation, Medborgarplatsen, Stockholm
Mer information
Aktionsdagen Avslöja TTIP på facebook: https://www.facebook.com/events/831433400234026/
Aktionsdagen: http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/en/
TTIP: www.ttippen.se ttipfakta.wordpress.com
Kontakt
Ellie Cijvat: ellie.cijvat@jordensvanner.se 0737-78 22 42
Torbjörn Vennström: tv@tvennstrom.se 0708-19 72 05
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