
mensen en de planeet eerst, niet de winst !  

Wij, sociale bewegingen, ecologisten, vakbonden, 
boeren, jongeren, vrouwen, bewegingen van inheemse 
volkeren, militanten uit alle hoeken van de wereld, 
roepen op voor een internationale actiedag op 18 
april 2015. De vrijhandels- en investeringsverdragen 
moeten mislukken, de macht van de multinationals moet 
gebroken worden, de economie moet ten dienste staan 
van de volkeren met respect voor de planeet.
www.globaltradeday.org

Vrijdag 17 aVriL  

18u30 : interpellatie van de politieke partijen
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel

zaTerdag 18 apriL 
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel + Kinderoppas op aanvraag

10u-12u30 debatten en workshops
Wat zouden de gevolgen zijn van de vrijhandelsakkoorden? 
Hoe ertegen in actie komen  ?  (Nederlands en Frans)

de democratie in de handen van multinationals en digitale 
rechten (no-transat.be, CEO)
Femmes intraitables (Vie Féminine Bruxelles)
gezondheid en sociale bescherming  (Europees netwerk 
tegen de privatisering van de gezondheid,  M3M, Actieplat-
form gezondheid en solidariteit)
Landbouw en voeding (MIG, Via Campesina)
Locale ontwikkeling (Acteurs des temps présents)
milieu (Greenpeace, Association 21)
onderwijs, onderzoek en cultuur (Tout Autre Chose, Hart 
boven Hard, Hors Champ)
ontwikkeling en alternatieven (11.11.11 en CNCD-11.11.11)
openbare diensten (CGSP, CSC Services publics, EPSU)
openbare Schuld en regulering van de banken  (ATTAC, 
CADTM, CEO, Fairfin)
Tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden (de vakbonden)
Soevereiniteit & juridische aspecten (Constituante, Intal)

12u30-13u30
meeting  :  
Welke strategie tegen de vrijhandelsakkoorden? 
Welke alternatieven?  

#apriL18doa #a18doaprogramma : 
voorlopig, updates op onze websites en FB-pagina TTIP/TAFTA Belgium

BanKen en mULTinaTionaLS Worden STeedS rijKer en 
diCTeren de WeT; Boeren Worden gerUÏneerd, joBS 

Worden VernieTigd en STeedS meer preCair.  
 Wij STeLLen ieTS anderS Voor ! 

  
UiTTreKSeL UiT de inTernaTionaLe oproep 

geLanCeerd door de CiVieLe maaTSCHappij op 
de VijF ConTinenTen:  

Met het Transatlantisch partnerschap (TTIP) en de 
andere vrijhandelsakkoorden (CETA, TISA,…) belooft 
men ons meer groei en tewerkstelling. Daar geloven 
wij niets van, want we hebben gezien wat het werd 
met NAFTA, het gelijkaardig akkoord tussen de USA, 
Mexico en Canada dat getekend werd in 1994 en 
reeds anderhalf miljoen jobs deed verloren gaan. 
Achter de mooie propaganda gaat een vuile reali-
teit schuil: voeding die steeds meer gemanipuleerd 
wordt, minder rechten en kleinere lonen voor de 
arbeiders, nog meer roofbouw op de natuurlij-
ke rijkdommen, commercialisering van openbare 
diensten zoals gezondheidszorg en opvoeding. Kort 
samengevat: steeds minder voor de meerderheid 
van de bevolking, steeds meer winsten voor banken 
en multinationals.
moeten we dan het gevecht verliezen zonder ooit 
strijd geleverd te hebben  ?
 
Acteurs des Temps Présents - www.acteursdestempspresents.be  
Alliance D1920 - www.d19-20.be  
Hart boven Hard - www.hartbovenhard.be  
Tout Autre Chose - www.toutautrechose.be 

14u00 groTe VoLKSe maniFeSTaTie  

TTip 
C e Ta ,  T i S a ,  a p e

een gevaar voor de democratie, in België en elders !

Vrijdag 17 en zaTerdag 18 apriL 
Brussel, Pletinckxstraat 19 

aLTernaTieVe Top en maniFeSTaTie 
poLiTieKe inTerpeLLaTieS,  

WorKSHopS, meeTing

doe meT onS mee!

Verantwoordelijke uitgever: Myriam Djegham, pletinckxstraat 19, 1000 brussel  - info@d19-20be

alliance alliantie allianz 


