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1. Sarrera 

Inbertsio eta merkataritza libreko itun transatlanti-
koez hitz egiten dugunean, edota Akordio
Ekonomiko eta Komertzial Orokorrez ari garene-
an, TTIP, CETA, Transpazifiko, GTISA eta NAFTA
kasu, gertatzen ari dena lausotzea helburu duten
isilpeko edukiak, dokumentu desklasifikatuak, hiz-
kuntza teknokratikoa, topatzen ditugu.
Partaideen artean konfidentzialtasun klausulak
sinatzen dituzte, edukiak ezkutuan gordetzeko
asmoz 30 urtez isilean mantentzeko konpromisoa.
Hala, ulertezin bilakatzen da egiten ari diren izu-
garrikeria.

Horregatik, TTIPaz edota CETAz hitz egin behar
dugu, bakoitzak bere eremutik, horiek geldiaraz-
teko anbizioz. Akordio horiez hitz egitea kapital
handiek eta botere politikoak elkarren artean
duten konplizitateaz hitz egitea da. TTIPaz edota
CETAz hitz egiten dugunean eskuin liberalaz ari
gara, sozialdemokraziaz, eta egungo Europar
Batasunaren moduko babes egiturez. Gelditu
egin behar ditugu, eta horretarako ezagutu, infor-
matu, sentsibilizatu, antolatu eta gure eguneroko
borrokekin lotu behar dugu ahalegin hori. Eta
hori da, lerroon bidez eskaini nahi duguna. 

Lerrootan TTIPa kokatzen dugu, baina aipamen
bat egin nahi diogu CETAri ere, urriaren amaieran
irudikatuko baita haren sinadura. CETA, Europar
Batasunaren eta Kanadaren arteko Akordio
Ekonomiko eta Globala da (AECG), TTIParen ant-
zekoa. Negoziatzen ari diren beste akordio bat-
zuk bezala, CETA merkataritza librerako akordio
proposamena da, “merkataritza eta inbertsiorako
oztopo guztiak” eraitsi asmo dituena,
Atlantikoaren bi aldeen arteko merkataritza
“errazteko”. 

Europako eta Kanadako herrien borondatearen
gainetik, Europar Batzordea, EBeko 28 kideen
izenean, eta Kanadako Gobernua, akordioa sinat-
zear daude. CETAk, TTIPak bezala, Kanadako eta 

Europako herritarren eskubideak eta bizi kalitatea
arriskuan jartzen ditu. CETA berrestearekin
TTIPari bidea irekiko zaio. Duen urgentziagatik,
beraz, gure hurrengo mobilizazioetan CETAren
aurkako jarrera ere kokatuko dugu. 

2. Zer da TTIPa

Lankidetza Transatlantikoaren Ituna (TTIP ingele-
sez, Tranatlantic Trade and Investment andt
Partnership)  EB eta AEBren arteko merkataritza
ituna da, ozeanoaren alde bietako araudiak pare-
katzea xede duena. 

Botere ekonomiko transnazionalek euren negozio
merkatua zabaldu egin nahi dute Europa eta
AEBren artean, araudi oso zehatz batekin.
Merkataritza librea bermatu behar dela, eta eteki-
nak atera nahi izateari ez zaiola inongo mugarik
jarri behar diote. Horretarako oztopo guztiak eza-
batu nahi dituzte: eskubide sozial eta laboralak
babesten dituztenak, zerbitzu publikoak mantent-
zen dituztenak, ingurugiroa eta gure osasuna
zaintzen dituztenak. 

“CETAk, TTIPak bezala,
Kanadako eta Europako

herritarren eskubideak eta
bizi kalitatea arriskuan

jartzen ditu”

“Botere ekonomiko
transnazionalek

merkataritza librea
bermatu behar dela, eta

etekinak atera nahi izateari
ez zaiola inongo mugarik

jarri behar diote”
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Nola ezabatzen dira traba horiek? Atlantikoaren
alde bietako araudiak parekatuz eta abantailarik
gehien ematen dienarekin geratuz, alegia, gut-
xien murrizten duena, alegia. Parekatu bai, baina
behetik. Eta hori dena ustekabekorik gabe egin
ahal izateko, elkarrekin aliatutako botere ekono-
miko eta politikoek beren buruak blindatzen
dituzte, “auzitegi pribatu” (ISDS) baten bidez,
euren hitzetan, inbertsore eta estatuen arteko
aferak konpontzeko mekanismoa dena, baina
edozein kasutan, edozein kontrol publikori iskin
eginda. Kapital handiaren babes juridikorako sis-
tema ezartzen dute, euren interesak inork zalant-
zan jar ez ditzan. 

Hala, praktikan, kontrol sistema bat ezartzen dute
asmo argi batekin: herri burujabetzaren bidetik
pribatizazioen aurka, ondasun komunen merkan-

tilizazioaren aurka eta desberdinatasunak gaindit-
zeko asmoz etorri daitekeen edozein erabaki
alternatibo galaraztea.

3. Nola saltzen digute 

Muga-zergak deuseztatu behar direla diote.
Haien hitzetan “lehiakortasuna eta ekonomiaren
funtzionamendua hobetuko da muga-zergak des-
agertuko balira. Lehengaiak eta tresneria kostu
txikiagoan eduki ahal izango da”. Dena dela,
dagoeneko, AEB eta Europaren arteko arantzelak
oso baxuak dira. 

Itunak miloika enplegu berri sortuko dituela
diote. Ez da egia, eta baditugu esperientzia aski
ezagunak hori gezurtatzeko. Antzeko Itunen non-
dik-norakoek (AEB, Kanada eta Mexiko) guztiz
kontrakoa adierazten dute: lanpostuak nonahi
galtzen dira, enpresak beste lekuetara joatea
errazten da, nekazaritzako sektoreak hondoa jo
du, enpresa txikiak desagertu dira. Itunak balia-
tuz, neurri handiko eta nazioz gaindiko enpresak
merkatu guztiez jabetzen ari dira. 

4. Pertsonentzako, herrientzako eta
naturarentzako mehatxua 

Lobby amerikarretatik esaten digute atlantikoa-
ren alde bien arteko harremana demokrazia libe-
ralen arteko aliantza dela, erronka berriei aurre
egiteko; diote Europak AEBen ondoan egon
behar duela, mundu mailako lehen lerroan. 

Proiektu konkistatzaile guztiek izaten dute zilegi-
tasuna emateko errelato bat. Kasu honetan,
Normandiako lehorreratzearen 70. urtemugan
oinarritu dira. Diote orduan faszismoaren eta
nazismoaren aurka borroka egin zela, komunis-
moari aurre egin zitzaiola, eta orain ere, “elkarre-
kin” egin behar zaiela aurre erronka berriei: terro-
rismo islamiarraren sareak, krisi ekonomikoa, eta
beste gobernu balio eta eredu batzuk dituzten
erregio politiko eta ekonomiko berrien sorrerak. 

“Itunak miloika enplegu
berri sortuko dituela diote.
Ez da egia, eta baditugu
esperientzia aski ezagunak
hori gezurtatzeko”

“Eredu neoliberalaren etor-
kizunera begirako helburua
bat eta bakarra da: klase
menderatzaile transnaziona-
laren interesen defentsa”

“Lan munduan prekarizazio
gehiago ekarriko du.
Lan eskubideen galera
azkartuko du”
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Hori esanda, orden transatlantiko berriaren hiru
zutabeak ezartzen dituzte: segurtasuna, oparota-
suna eta diplomazia. Horrela esanda itxura ona
izan dezake, baina berekin dakartzan errezetei
begiratuta ezin halakorik ondorioztatu: OTAN
gehiago, herrialde ekonomikoak integratzeko
merkataritza libreko itun gehiago eta irmotasun
handiagoa mundu mailako hegemoniari eusteko,
baita goraka ari diren beste potentziak neutraliza-
tu, baldintzatu edo xurgatzeko (Errusia, Txina...),
haiekiko harremanak interdependienteak edo
gatazkatsuak direla kontuan hartuz. 

Laburbilduz, TTIPa egitura ekonomiko eta politi-
ko jakin baten baitan kokatzen da eta hazkunde
eta enplegu sorreraren inguruan egiten dituen
promesez haratago, pertsonentzat, herrientzat
eta naturarentzat eskaintza zehatz bat du: militari-
zazio handiagoa, desberdintasun eta pobrezia

gehiago, burujabetza eta demokrazia gaitasun
orori bizkar ematea eta natura eta errekurtso
naturalak suntsitzea. Eredu neoliberalaren etorki-
zunera begirako helburua bat eta bakarra da:
klase menderatzaile transnazionalaren interesen
defentsa. 

Lan munduan prekarizazio gehiago
ekarriko du:

AEBk ez ditu berretsi Lanaren Munduko
Erakundearen zortzi araudietatik sei (derrigorrez-
ko lanarena, askatasun sindikala eta negoziazio
kolektiboarena, ordainsari berdintasunarena,
bereizkeriarena, gutxieneko adinarena). Lan esku-
bideek lehiakortasunari traba egiten diotela dio-
tenez, aurreikus daiteke Europako lan araudia
AEBkoarekin parekatuko dutela. 

Lan eskubideen galera azkartuko du. Itun hau sis-
tema juridiko laboral ezberdinak dauden eremu
ekonomikoan ezarri nahi da. Sistema ezberdin
horiek exigentzia eta babes maila ezberdinak
dituzte euren artean. Alde batetik, AEBetan lan
eskubideen aitortza eskasa da; bestetik, Europar
Batasunean, eskubideen gainbehera ematen ari
da kontinente osoan gero eta ugariagoak diren
lan erreformengatik. Esperientziak esaten digu
enpresei erabakiak hartzeko erabateko askatasu-
na ematen bazaie bi fenomeno gertatzen direla:
dumping soziala eta lehiakortasun legislatiboa,
beherantz, beti. 

Europar Batasuna dumping soziala eta lehiakorta-
suna sustatzen ari da. Lehiakortasunaren izenean,
TTIPak bultzatzen duen moduan, muga guztiak
deuseztearekin, ateak parez pare irekitzen zaizkie
enpresei lan kostuak murrizteko estrategian
sakontzeko (soldatak, pentsioak, prestazio sozia-
lak, ingurugiroari eragiten dioten erabakiak, eta
elikadura osasuntsu eta seguruari dagozkionak).
Euskal Herrian jada ondorioak nozitzen ari gara:
CANDY, Faurecia, ECN Cable Group, Tubacex,
Arcelor... deslokalizazioaren mehatxupean daude,

“TTIPak koste baxua ezarriko
du bai produktuetan,
bai zerbitzu publikoetan,
bai langileetan”

“Farmazia-industriaren
boterea handituko da,
generikoak eranstea
atzeratuz eta botiken prezio
handiago ekarriz”

“Frackingnarekin edota
autogintzarekin zerikusia
duten Europako araudi
zorrotzagoak bertan behera
gera daitezke AEBko
laxotasun handiaren
aurrean”
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araudi laboral bigunagoak bilatu dituzte enpre-
sek. 

TTIPak ez du kalitateko enplegurik ekarriko, azken
hamarkadetako politika neoliberalen jarraipena
baita. Itunaren aldekoek enplegua sortuko dena-
ren argumentua darabilte. Cecilia Malmastrom,
EBko Merkataritza Komisariaren arabera, TTIPari
esker 330.000 lanpostu sortuko omen dira espai-
niar Estatuan. EAJko eurodiputatu Izaskun
Bilbaok dio aukera handi bat izango dela, berezi-
ki enpresa txiki eta ertainentzat (PYMES). Ez da
egia. Bete gabeko aurreikuspenak ugariak dira
lehendik ere. NAFTA 20 milioi enplegu sortzekoa
zen, zerbitzuen jarduera librerako Bilkestein direk-
tibak ere milaka lanpostu berri sortu behar zituen.
Baina promesa horietatik urrun, Europa langabe-
ziarekin eta AEBk prekarietatearekin, hurrenez
hurren, marka guztiak gainditzen ari dira. Bada
kontu bat eztabaidaezina: Europa eta AEBn arte-
an araudietan emango den berdintze edo pare-
katze prozesuak ondorio parekatzaileak izango
ditu lan munduan ere; parekatzea eta berdintzea
emango da, atzeraka egiteko, noski. Enplegu pre-
karioa, eskubiderik gabea, flexibilitatearen nahie-
ran handitzen ari da. Mugikortasuna, lan kostuen
merketzea, lan harremanen indibidualizazioa...
TTIPak koste baxua ezarriko du bai produktuetan,
bai zerbitzu publikoetan, bai langileetan. 

Beste eremu batzuei dagokienez:

Elikaduran. AEBn okel-hormonatua edo oilo-
okela kloro-disoluzioekin tratatzea baimentzen
den bitartean, Europan debekatua dago.
Itunarekin, eskakizun sanitarioak parekatu nahi
dituzte eta AEBko produktuei zabaldu nahi zaiz-
kie. Osasun-arriskuak areagotuko direla bermatua
dago. 

Osasunari dagokionez, farmazia-industriaren
boterea handituko da, generikoak eranstea atze-
ratuz eta botiken prezio handiago ekarriz. Beste
datua, Europan kosmetikako produktoetan ager

daitezkeen 1300 substantziak debekatuak dau-
den bitartean, AEBk 11 bakarrik debekatu ditu. 

Genetikoki eraldatu diren organismoak. AEBn,
nekazaritzan, abeltzaintzan eta kontsumoan onar-
tu diren organismoen zerrenda Europakoa baino
askoz oparoagoa da. AEBko industria bioteknolo-
gikoa gogor bultzatzen ari da, haren irizpideak
ezarri nahian. 

Zerbitzu publikoak zurrunbiloaren begian.
Filtrazio bidez ezagutu ditugun txostenetan
“monopolio publikoei,.. eragingo dien akordio
batez”, “merkatu publikoak zabaltzeaz, haren
administrazio mailak edozein direla ere” mintzo
dira. Birkokatzearen edota berezkoaren aldeko
irizpide oro trabatzat hartzen da. Irakaskuntza,
osasungintza, pentsioak... AEBko enpresa han-
dien jomugan daude. 

Finantza sistema. Akordio honen bitartez,
Europako Batasunak, Banka handiak osatzen

“Pertsonen bizitzan,
herriekiko begirunean eta

naturaren jasangarritasunean
dakartzaten kalteak aintzat

hartuta, horien kontrako
borroka ugari egin da”

“TTIParen aurkako
mugimendu orokor honi, gaur

gaurkoz ekarpenak egin
diezaizkiokegu, jada sortuak
ditugun baldintzetatik, jada
eskura dugun Euskal Herriko

Eskubide Sozialen Kartak
esan nahi duen guztia

kontuan hartuta”



duen lobbyaren gatibu, zerbitzuetako sektore
guztiak desarautu nahi ditu, finantza-zerbitzuak
barne.  

Ingurugiroa. Frackingnarekin edota autogintzare-
kin zerikusia duten Europako araudi zorrotzagoak
bertan behera gera daitezke AEBko laxotasun
handiaren aurrean. 

5. Eraso inperialista neoliberala da,
borrokatu beharrekoa, bere
momentuan beste eraso batzuren
aurrean egin genuen bezala: 

Euskal Herriaren ezezkoa OTANi, 1986ko errefe-
rendumean. Nafarroan, Araba, Gipuzkoa eta
Bizkaian irudimen eta sormen handiko kanpaina
gauzatu zen, anitza, internazionalismoa eta errea-
litate nazionala uztartuz. 

Maastricht-ko Itunaren kontrako oposizioa
1992an. Europar Batasunaren zutabe ekonomiko
eta politiko bihurtu zen ituna, orain ongi dakigun
bezala. Une erabakigarria izan zen.

Bloke sobietarra erorita, ordura arteko kapitalis-
mo liberal “moderatua”k onartu egin zuen
Ongizate Estatua, eta urrats bat eman zuen, eko-
nomia kapital finantzieroaren zerbitzura jarriz.
Orduko hartan aurkako hiru bozka besterik ez
ziren eman espainiar Parlamentuan. Hirurak Herri
Batasunakoak, salbuespen bat eginez Madrilera
joan baitzen bozka ematera.

- Europako Konstituzioari oposizioa 2004an.
%60koa izan zen abstentzioa, eta ezezkoak iraba-
zi zuen gurean, aurkako botoetan Estatu mailan
emaniko portzentajerik handienetarikoa aterata.

6. Gainera, ez gaude bakarrik
borroka honetan

Gisa honetako Itunek pertsonen bizitzan, herrieki-
ko begirunean eta naturaren jasangarritasunean

dakartzaten kalteak aintzat hartuta, horien kontra-
ko borroka ugari egin da orain baino lehen ere: 

1994ko urtarrilaren 1a. Kanada, AEB eta
Mexikoren artean NAFTA, Merkataritza Librerako
akordioa indarrean sartu zen egun eta ordu bere-
an, altxamendu zapatista eman zen. Egun bizirik
dirauen mugimendua, egunez egun, alternatiba
eraikitzen. 

1999ko azaroa: Seatteleko guda, aliantza sindika-
la, ekologista eta ikasleena, Merkataritzako
Munduko Erakundea blokeatzea lortu zuena.
Erresistentzia mugimendu bat, globalizazioaren
aurkakoa garai hartan, helburu neoliberalak bal-
dintzatu eta geldotzea lortu zuena. Garai hartan
etorkizunean ere baliozkoak izango ziren hainbat
aldarri ezarri ziren: beste mundu bat posible da,
mundua ez dago salgai, globalizatu ditzagun
erresistentziak. 

Eta hor dago ere Amerikako herrialdeetako mugi-
mendu sozialen protagonismoa, kontraofentsiba
neoliberalaren aurrean emaniko aldaketa politi-
koetan, 90. hamarkadan.  

Atlantikoaren bi aldeetan jendartea mobilizatu
egin da eta egiten da CETAren berrespenaren
aurka eta TTIParen negoziazioen aurrean. 

7. TTIParen aurkako borrokari
ekarpenak Euskal Herritik

TTIParen aurka borrokatzeko lan sakona eta
kolektiboa egin beharra dago. Baina TTIParen
aurkako mugimendu orokor honi, gaur gaurkoz
ekarpenak egin diezaizkiokegu, jada sortuak ditu-
gun baldintzetatik, jada eskura dugun Euskal
Herriko Eskubide Sozialen Kartak esan nahi duen
guztia kontuan hartuta.

Erantzun fase batetik proposamen fase batera
pasatzeko helburuz, eraldaketa sakon baterako
bidean, kapitalaren logikari, dominazioaren eta



demokrazia politiko eta ekonomikoaren ukazioari
aurre egitea ahalbidetuko digun ortzemuga alter-
natibo bat bistaratuz. Konfrontazioan eta mobili-
zazioan oinarritutako alternatiba bat, zertarako?

- Eskubideak pertsonei kendu eta enpre-
sen esku utzi ez ditzaten. Eskubiderik gabeko
pertsonak nahi dituzte, eskubide guztiak enpre-
sentzat, negozioak gizentzen jarraitzeko, osasu-
naren kontura, hezkuntza, natura, ondasun komu-
nak, babes soziala, esplotazio laborala... horren
guztiaren kontura.  

- Gaur egun nagusi den orden injustuare-
kin amaitu nahian herriek eta pertsonek bide
alternatiborik egin ez dezaten bide politiko guz-
tiak itxi nahi dituztenei aurre egiteko: egonkorta-
sun paktuak, defizit helburuak, behartutako zor-
petzea, finantza bitartekoen ukazioa, herriari hitza
eta erabakitzeko eskubidea lapurtzea.

TTIParekin Troikak abiatutako bidean sakatzen
da. Bere komenientzien arabera jarduten ez

duten instituzio politikoek hartutako erabaki
demokratikoen aurka jotzeko aukera izango du,
hala, politika bat eta bakarra inposatuz: irabazi
pribatuen aldekoa. Gauzak horrela, demokrazia
eta herrien subirautza soberan daude. Merkatuen
diktadura garaian gaude.

Horregatik, Euskal Herriko Eskubide Sozialen
Kartaren erresoluzioan esaten zen moduan
(2015eko urriaren 11n TTIParen kontra antolatuta-
ko jardunaldian, jasoa), biziraupen kontu bat da,
premiazkoa, gure herrian, eta munduko herri guz-
tiekin batera, bultzatzea eredu ekonomiko, sozial
eta politiko bati buruz erabakitzeko eskubidea:

- Naturaren mugak errespetatuko dituzten
produkzio eta kontsumo eredu berriekin. 

-Bizitzaren iraunkortasuna lehentsiko
duen eredu sozio-ekonomiko batekin. 

- Aberastasunaren, lanaren (lan guztiak)
eta enpleguaren banaketa justu batekin.

- Herrien ateko elkartasunean eta merka-
taritzan justu batekin.

“Eskubide Sozialen Kartaren
erresoluzioan esaten zen moduan, biziraupen kontu
bat da eredu  ekonomiko, sozial eta politiko bati

buruz erabakitzeko eskubidea bultzatzea”


