


CZEMU?

SSytuacja wokół TTIP i CETA 
zmienia się niemal codzien-
nie. Jedno jest już jednak 
jasne. PiS wbrew wcześniej-
szym eklaracjom, że będzie 
bronić polskiego rolnictwa i 
żywności, ogłosiło pełne po
parcie dla przyjęcia CETA. 
Zrobiliśmy wspólnie co w 
naszej mocy, by przekonać 
posłanki i posłów, że ko-
nieczna jest debata. Jednak 
dyskusja nad CETA spadła z 
porządku obrad Sejmu i rząd 
sam zadecydował, że ją pod-
pisze. Mamy tego dość!

KIM JESTEŚMY?

Manifestację organizuje Ko-
mitet, w skład którego 
wchodzą: Akcja Demokracja, 
Instytut Globalnej Odpowie-
dzialności, OPZZ Rolników i 
Organizacji Rolniczych, 
Strefa Zieleni

DLACZEGO TERAZ?

PPodpisanie CETA przez Radę 
Unii Europejskiej, w której 
zasiadają ministrowie 
państw UE planowane jest 
na 18 października. Polskę 
reprezentować będzie szef 
MSZ, Witold Waszczykowski.

DLACZEGO PRZECIW?

CCETA (umowa o wolnym handlu UE-Ka-
nada) razem z TTIP (umowa UE-USA) 
mają utworzyć transatlantycką strefę 
wolego handlu. CETA jest już gotowa do 
podpisania, negocjacje TTIP wciąż 
trwają, ale wiele państw zapowiedziało 
zablokowanie przyjęcia porozumienia. 
CCETA jest więc kluczowa dla wielkiego 
biznesu. Natomiast dla obywateli po 
obu stronach Atlantyku, którzy mówią 
NIE specjalnym przywilejom dla korpo-
racji, kluczowe jest zablokowanie 
umowy.

CETA I TTIP TO ZAGROŻENIE DLA:

- Rynku pracy: Umowa TTIP miałaby 
oznaczać utratę 100 tys. miejsc pracy w 
naszym kraju. Na skutek CETA ma znik-
nąć 200 tys. miejsc pracy w UE.

- Rolnictwa: Oznacza to, że lokalna 
produkcja nie będzie chroniona przed 
konkurencją ponadnarodowych korpo-
racji, które są w stanie sprzedawać 
swoje towary taniej dzięki masowej 
produkcji, tańszej energii i znacznie 
niższym normom środowiskowym

- Budżetów publicznych: będą one dre-
nowane przez transnarodowe rmy w 
ramach arbitrażu inwestor-przeciw-
-państwu (tzw. ISDS/ICS).

- Praw konsumentów: CETA daje nowe 
narzędzia wpływu koncernom spożyw-
czym, które od dawna próbują wprowa-
dzić do UE żywność GMO (Kanada jest 
trzecim największym producentem 
GMO), mięso od zwierząt „faszerow-
nych” hormonami wzrostu, antybiot
kami, czy mleko od krów, którym 
podaje się hormony mleczności. Chcą 
one też dopuszczenia, uznanych u nas 
za niebezpieczne, sztucznych barwni-
ków, herbicydów, pestycydów i che-
micznych zaburzaczy hormonalnych. 
Próby zakazu substancji takich jak 
neonikotynody, BPA, czy glifosat mogą 
zostać zdławione w zarodku w ramach 
„współpracy regulacyjnej”, jako nieko-
rzystne dla inwestorów zagranicznych.


