
MAGYARORSZÁG	  NE	  CSATLAKOZZON	  A	  CETÁ-‐HOZ	  ÉS	  A	  TTIP-‐HEZ! 

 

ÚJABB	  HATALMAS	  GAZDASÁGI	  KATASZTRÓFA	  KÉSZÜL	  ...	  	  
MOST	  MÉG	  MEG	  TUDJUK	  AKADÁLYOZNI! 

Írjuk	  alá	  a	  képviselőknek	  szóló	  felhívást,	  küldjük	  el	  aláírási	  szándékunkat	  ide:	  
ttipellen@gmail.com	  

 
Hallott-‐e	  már	  a	  TTIP-‐ről?	  	  	  
	   Ez	  a	  Transzatlanti	  Kereskedelmi	  és	  Befektetési	  Egyezmény,	  amelyről	  két	  éve	  tárgyal	  az	  Európai	  
	   Unió	  és	  az	  USA.	  
Hallott-‐e	  már	  a	  CETÁ-‐ról?	  	  
	   Ez	  az	  Európai	  Unió	  és	  Kanada	  között	  már	  lezárt,	  de	  még	  nemzetállami	  ratifikálásra	  váró	  
	   szabadkereskedelmi	  és	  befektetési	  egyezmény.	  
Miért	  nem	  hallott	  még	  ezekről	  az	  egyezményekről?	  Mert	  a	  tárgyalások	  a	  legnagyobb	  titokban	  zajlanak,	  
még	  az	  Európai	  Parlamenti	  képviselők	  sem	  láthatják	  a	  tervezeteket.	  Jó	  oka	  van	  ennek:	  az	  egyezmények	  
a	  globális	  nagyvállalatok	  és	  a	  pénztőke	  érdekeit	  képviselik	  a	  nemzetállamokkal,	  a	  kisvállalkozásokkal	  és	  
a	  munkavállalókkal	  szemben.	  	  	  
	  
Tudja-‐e,	  hogy	  a	  CETA	  és	  a	  TTIP	  ellen	  egész	  Európában,	  az	  USÁ-‐ban	  és	  Kanadában	  is	  folyamatosan	  
tiltakoznak	  civil	  szervezetek,	  szakszervezetek,	  tudósok,	  nemzetféltő	  politikusok	  és	  egyének?	  Tudja-‐e,	  
hogy	  Európában	  több,	  mint	  3,3	  millió	  aláírás	  gyűlt	  össze	  a	  TTIP	  ellen?	  Tudja-‐e,	  hogy	  mindkét	  földrészen	  
rendszeresen	  és	  tömegesen	  tüntetnek	  ellene	  civilek	  szervezetek	  és	  egyének?	  
	  
Mi	  a	  CETA	  és	  mi	  a	  TTIP?	  	  A	  hivatalos	  propagandával	  ellentétben:	  
➡ NEM	  kereskedelmi	  egyezmény	  	  –	  hanem	  a	  multinacionális	  vállalatok	  és	  a	  globális	  pénztőke	  

befektetési	  kívánságainak	  törvénybe	  iktatása	  
➡ NEM	  a	  gazdasági	  növekedés	  előmozdítója	  –	  nemzetközi	  tanulmányok	  és	  a	  már	  20	  éves	  NAFTA	  

(Észak-‐amerikai	  Kereskedelmi	  Szerződés)	  példája	  is	  bizonyítja,	  hogy	  csak	  egyes	  multinacionális	  
vállalatok	  járnának	  jól,	  az	  országok	  és	  a	  munkavállalók	  is	  rosszabbul	  élnének	  

➡ nem	  a	  demokrácia	  támaszai	  –	  a	  nyilvánosság	  kizárásával,	  a	  nagyvállalati	  képviselőkkel	  egyeztetve,	  
titokban	  készítik	  elő	  az	  egyezményeket	  

	  
Miért	  árt	  Magyarországnak	  ez	  a	  két	  egyezmény?	  	  
➡ mert	  még	  szegényebbek	  leszünk,	  még	  rosszabbul	  fogunk	  élni	  
➡ mert	  még	  szegényebb	  és	  rosszabb	  lesz	  egészségügyi	  ellátásunk	  és	  oktatási	  rendszerünk	  	  
➡ mert	  még	  inkább	  kifosztják	  az	  országot	  
➡ mert	  eláraszt	  minket	  az	  egészségtelen,	  rossz	  minőségű	  import	  élelem	  
➡ mert	  megszűnik	  a	  még	  létező	  fogyasztóvédelem	  is	  
➡ mert	  még	  rosszabb	  helyzetbe	  kerülnek	  a	  hazai	  kis-‐	  és	  középvállalkozások	  
➡ mert	  teljesen	  külföldi	  nagyvállalati	  érdekek	  fogják	  irányítani	  a	  gazdaságot	  és	  a	  törvényhozást	  
➡ MERT	  MÉG	  A	  LEHETŐSÉGET	  IS	  ELVESZÍTJÜK,	  HOGY	  VALAHA	  TALPRA	  ÁLLJUNK,	  NORMÁLIS	  

GAZDASÁGUNK	  LEGYEN	  ÉS	  EMBERHEZ	  MÉLTÓ	  ÉLETET	  ÉLHESSÜNK!	  
	  
MIT TEGYÜNK? 
➡ Követeljük,	  hogy	  Magyarország	  ne	  ratifikálja	  a	  CETA	  egyezményt,	  és	  ne	  csatlakozzon	  a	  TTIP-‐hez!	  
➡ Követeljünk	  népszavazást	  a	  CETA	  és	  a	  TTIP	  egyezményekhez	  való	  csatlakozásról!	  Lehetséges.	  
➡ Követeljünk	  megfelelő	  nyilvánosságot	  és	  valós	  tájékoztatást!	  
➡ Terjesszük	  ezt	  a	  szórólapot,	  tegyük	  fel	  honlapunkra,	  szórjuk	  be	  lakhelyünket!	  
➡ A	  csatolt,	  képviselőknek	  szóló	  	  levelet	  küldjük	  el	  helyi	  parlamenti	  képviselőnknek!	  
➡ Írjuk	  alá	  a	  képviselőknek	  szóló	  felhívást,	  küldjük	  el	  aláírási	  szándékunkat	  ide:	  ttipellen@gmail.com	  
➡ Alakítsunk	  „Magyarok	  a	  CETA	  és	  TTIP	  ellen”	  köröket!	  Rendezzünk	  megmozdulásokat!	  
➡ Rendezzünk	  tájékoztatókat,	  felvilágosító	  rendezvényeket	  közösségünkben!	  
➡ FOGJUNK	  ÖSSZE! 


