Πολλοί Καναδοί θα παρακολουθούν για να δουν την έκβαση των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Έχουμε
δει τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα νικήσει την κυβέρνηση της Νέας ∆ημοκρατίας
και πιθανότατα να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με το κόμμα Το Ποτάμι. Αυτό μας δίνει
ελπίδα, δεδομένης της αντίθεσής μας στη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) ΚαναδάΕυρωπαϊκής Ένωσης.
Είμαστε ενάντιοι στη συμφωνία αυτή για πλήθος λόγων, όπως η διάταξη περί διευθέτησης διαφορών
μεταξύ επενδυτών και κράτους, η οποία επιτρέπει σε πολυεθνικές εταιρείες να προβαίνουν σε μηνύσεις για
απώλειες μελλοντικών κερδών όταν οι εθνικές κυβερνήσεις θεσπίζουν νομοθεσίες για την προστασία του
δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Υπό αυτό το σενάριο, εταιρεία εκμετάλλευσης μεταλλείων
με έδρα στον Καναδά η οποία θέτει σε εφαρμογή καταστροφικό ορυχείο στην Ελλάδα δύναται να μηνύσει
μια κυβέρνηση η οποία θα εγκρίνει νομοθεσία για την προστασία των υδάτων, των δασών, καθώς και των
ανθρώπων από την τοξική εξόρυξη χρυσού και αργύρου.
Ανησυχούμε επίσης ότι τη συμπερίληψη του πόσιμου νερού στα κεφάλαια προμηθειών και υπηρεσιών της
CETA θα επιτρέψει μεγαλύτερη εμπλοκή επιχειρήσεων στην παροχή αυτού του θεμελιώδους ανθρώπινου
δικαιώματος. Συμφωνούμε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριό σας, όταν
έκρινε την περασμένη άνοιξη ότι η ιδιωτικοποίηση των υδάτων μπορεί να θέσει τη δημόσια υγεία σε
κίνδυνο. Και με τη διάταξη περί επενδυτών-κράτους, η επαναδημοτικοποίηση των ιδιωτικοποιημένων
υπηρεσιών ύδρευσης θα είναι ενδεχομένως οικονομικά απαγορευτική για να εξεταστεί.
Επίσης, αποστρεφόμαστε πλήθος άλλων διατάξεων της συμφωνίας: ο βαθμός στον οποίο θα προωθηθεί η
καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων σοδειών στον Καναδά και η εξαγωγή τους στην Ευρώπη, το
αυξημένο κόστος που θα σημαίνει για φαρμακευτικά προϊόντα δεδομένης της μεγαλύτερης διάρκειας
προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγεί σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης η απελευθέρωση
των τραπεζικών κανονισμών, μαζί με τους περιορισμούς που θα θέσει σε αυστηρότερους κανόνες για
περιορισμό των επικίνδυνων τραπεζικών πρακτικών, ώστε να αυξήσουν περαιτέρω τα ήδη υπέρογκα
κέρδη τους.
Βλέπουμε με χαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί να ασκήσει βέτο σε αυτήν την επιβλαβή συμφωνία
'ελεύθερου εμπορίου' με τη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί επίσης τον κόσμο να κινητοποιηθεί εναντίον της
∆ιατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε ότι αμφότερες οι συμφωνίες πρέπει να διακοπούν. Και αυτό διότι
ακόμα και αν η ΤΤΙΡ επρόκειτο να διακοπεί, καναδικές θυγατρικές διεθνικών εταιρειών με έδρα στις ΗΠΑ
θα μπορούσαν και πάλι να χρησιμοποιήσουν τη CETA για να μηνύσουν τη χώρα σας.
Τις καλύτερες ευχές μας για τις εκλογές!
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