ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Да си върнем демокрацията – НЕ на властта на корпорациите!
Хората и планетата – над печалбите!

Алчни корпоративни ръце посягат към нашите публични услуги, околна среда и демокрация!
Зад закрити врати, в дълбока секретност, САЩ и ЕС кроят странно търговско споразумение
наречено Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ/TTIP).
За наш срам, нашите правителства подкрепят безрезервно договор, чието съдържание дори не
знаят. Сигурното е, че текстът ще стегне още повече хватката на едрия, преди всичко чужд,
бизнес върху нашето общество. Ако бъде приет, TTIP може да доведе до следните резултати:
 Да дари на чуждите корпорации право да съдят нашата държава и общини, ако печалбите
им са по-малки от очакваните;
 Да направи необратима приватизацията на обществени услуги като електроснабдяване,
водоснабдяване, здравеопазване, образование;
 Да сведе до минимум нормативите за безвредност на храните (вкл. забрана за ГМО),
трудовите права, които защитават работниците и забраните за замърсяване на околната
среда, давайки зелена светлина на фракинга на шисти.
Вместо да преговаря за бойкот на офшорните данъчни убежища и забрана за дъмпингов внос от
страни без трудови права и екозащита, Еврокомисията е дала мандат за сделка, която заобикаля
демокрацията и поставя тайни арбитражни трибунали над националните закони.
Заедно с Европа, ние – граждани, еколози, потребители, синдикални членове, предприемачи,
лекари, журналисти и др. можем да победим този опит на големите корпорации да заграбят
власт. По света държави като Еквадор и Южна Африка вече късат подобни споразумения.
На 11 октомври 2014 г., в събота, хора от цяла Европа ще излязат, за да кажат категорично НЕ на
такова TTIP.
Нека опазим обществото от посегателството на алчните корпорации!
Нека се организираме за действие на 11 октомври – от 16ч. пред паметника на Патриарх
Евтимий. Нека докажем на дело, че наистина сме граждани на Европа.
Още информация за TTIP на: www.solidbul.eu, www.zazemiata.org и www.facebook.com/stopttiptafta
Денят за действие срещу TTIP се подкрепя от:

Farms not Factories-United Kingdom , Attac Spain-Spain,
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Anova-Irmandade Nacionalista-Galiza, Spain, Assed Europe-Europe, Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC)- Spain, Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid- Spain, Iniciativa per
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