COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN RELACIÓ A LA
SIGNATURA DEL CETA ENTRE CANADÀ I LA UNIÓ EUROPEA

Joves d’Esquerra Verda rebutja la signatura del tractat de lliure comerç entre la Unió
Europea i Canadà
El passat diumenge 30 d’octubre es va signar el tractat de lliure comerç conegut com a
CETA (per les seves sigles en anglès) entre la Unió Europea i el Canadà. Malgrat que
l’acord semblava impossible després que el Parlament regió belga de Valònia rebutgés
la signatura del tractat, les grans pressions a què es va sotmetre els i les representants
electes dels valons i les valones va acabar comportant la seva claudicació.
Des de JEV denunciem que un cop més ens trobem davant la pressió de les oligarquies
transnacionals per tal d’imposar els seus interessos, i que la UE segueix sense escoltar
les grans mobilitzacions ciutadanes contra el CETA i el TTIP que recorren tota Europa,
com ja vam demostrar a Barcelona el passat 15 d’octubre.
En aquest sentit, JEV valora molt positivament la organització de la societat civil en
contra d’aquests nous tractats. La participació de moviments tant diversos, des de
joventuts polítiques fins a plataformes sectorials, demostren que cal seguir lluitant per
l’Europa dels pobles i de la majoria social. És esperançador que s’hagi aconseguit fer
una campanya tan ben coordinada a escala europea, incloent fins i tot a representants
municipals i regionals just en el moment en què s’havia de produir la signatura.
Cal recordar que, malgrat que des de la Comissió Europea i el Govern de Canadà s’ha
insistit en què el tractat no retallarà en drets, les organitzacions que estem en contra
d’aquesta nova fornada de tractats comercials ho qüestionem. Ens preocupen
especialment els tribunals d’arbitratge entre els Estats i les empreses, que poden
constituir una amenaça contra la democràcia tal i com l’entenem perquè permetran
denunciar aquelles lleis que perjudiquin els interessos d’aquestes empreses.
JEV recorda, doncs, que la signatura final del CETA encara es pot aturar si la ciutadania
es manté unida i en lluita. Les properes passes en la ratificació de l’acord seran la seva
aprovació per part de parlaments nacionals i el Parlament Europeu. En aquesta “segona
volta” de la lluita haurem de seguir pressionant els i les representants electes per tal que
compleixin el mandat majoritari de la població europea: que el CETA s’aturi i no
s’apliqui.
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