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Αγαπητοί μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),
Γράφουμε ως 309 οργανώσεις μελών της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών, από περισσότερες από 150 χώρες,
που εκπροσωπούν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων από όλο τον κόσμο, σχετικά με τις συνεχιζόμενες
διαπραγματεύσεις για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) προς την 11η Υπουργική Συνάντηση (MC11) στο
Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017.
Ανησυχούμε ολοένα και περισσότερο σχετικά με τα δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ
πιέζουν μια επικίνδυνη και ακατάλληλη νέα ατζέντα κάτω από τη συγκαλυμμένη ονομασία του «ηλεκτρονικού
εμπορίου», παρόλο που δεν υπήρξε συναίνεση για την εισαγωγή αυτού του νέου θέματος από την υπουργική
διάσκεψη του Ναϊρόμπι1. Επιπλέον, ανησυχούμε βαθύτατα από τις εκθέσεις για την επείγουσα ανάγκη αλλαγής
των υφιστάμενων κανόνων του ΠΟΕ που περιορίζουν το χώρο δράσης των κυβερνήσεων υπέρ της δημιουργίας
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη2,
μέχρι την 11η υπουργική σύνοδο.
Οι πολίτες σε όλο τον κόσμο έδωσαν σαφή μηνύματα στις κυβερνήσεις ότι οι ισχύοντες κανόνες της παγκόσμιας
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων, έχουν επιδεινώσει την ανισότητα και
άφησαν πάρα πολλές φτωχές χώρες. Συνεπώς, καλούμε τα μέλη του ΠΟΕ να εξετάσουν αυτή τη δυναμική και να
λάβουν αποφάσεις που θα επιτρέψουν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα να συμβάλει, αντί να περιορίσει, την
κοινή ευημερία και ανάπτυξη.
Παρακάτω παρουσιάζουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα που συζητούνται ή θα πρέπει να
συζητηθούν στον ΠΟΕ:
• Προτάσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον αντίκτυπό τους στην εθνική νομοθεσία και τους
κανονισμούς.
• Προτάσεις για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής και των επιπτώσεων της ρύθμισης του δημόσιου
συμφέροντος.
• Κλαδικές επιδοτήσεις για την αλιεία που αποθαρρύνουν την υπεραλίευση από τις πλούσιες χώρες, αλλά
εξακολουθούν να επιτρέπουν στις φτωχές χώρες να αναπτυχθούν.
• Ήρθε η ώρα να διορθώσουμε τους κακώς υφιστάμενους κανόνες του ΠΟΕ, όχι να τους επεκτείνουμε.
• Οι γεωργικοί κανόνες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια και στην επισιτιστική
κυριαρχία.
• Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για τις αναπτυξιακές πολιτικές.

Λάθος ατζέντα: Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ορισμένες νέες προτάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν γίνει στον ΠΟΕ τον περασμένο χρόνο. Οι υποστηρικτές
συχνά αποκρύπτουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι απαραίτητες για την
απελευθέρωση της ανάπτυξης μέσω της δύναμης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜκΜΕ). Ωστόσο, οι
ΜκΜΕ είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες
απολαμβάνουν τα οφέλη της κλίμακας, των ιστορικών επιδοτήσεων, της τεχνολογικής προόδου, της ισχυρής
υποδομής που υποστηρίζεται από το κράτος και ενός συστήματος εμπορικών κανόνων που έχει συνταχθεί για
αυτούς και τους δικηγόρους τους.
Οι βασικές διατάξεις των προτάσεων περιλαμβάνουν την απαγόρευση των απαιτήσεων για τη συλλογή δεδομένων
σε τοπικό επίπεδο, της τοπικής παρουσίας στη χώρα, την άρση των συνοριακών φόρων επί των ψηφιακών
προϊόντων, απαγορεύσεις για τη ρύθμιση των διασυνοριακών μεταφορών δεδομένων, και απαγορεύσεις για την
απαίτηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν υπάρχει κανένας οικονομικός λόγος τα
ψηφιακά εμπορεύματα να μη συμβάλλουν στην εθνική φορολογική βάση, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά

εμπορεύματα. Τα δεδομένα είναι πλέον ο πιο πολύτιμος πόρος. Επιπλέον, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων είναι ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν προς το
συμφέρον του εμπορίου. Ο αποκλεισμός των κανόνων στον ΠΟΕ, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να μεταφέρουν
δεδομένα χωρίς περιορισμούς σε όλο τον κόσμο, θα αρνούνταν για πάντα το δικαίωμα των χωρών και των πολιτών
να επωφελούνται από τα δικά τους δεδομένα και τις πληροφορίες τους στο μέλλον και θα περιόριζε την ικανότητα
των χωρών να εφαρμόζουν τα κατάλληλα δεδομένα ιδιωτικότητας και προστασίας των καταναλωτών. Αυτό που οι
υποστηρικτές της πρότασης ηλεκτρονικού εμπορίου αποκαλούν "εμπόδια εντοπισμού3" είναι στην πραγματικότητα
τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι χώρες για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να επωφεληθούν από την παρουσία
διεθνικών εταιρειών για να προωθήσουν την ανάπτυξή τους και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα
των πολιτών τους.
Χρειαζόμαστε κανόνες εμπορίου που να επιτρέπουν τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων
στον τομέα της τεχνολογίας. Αλλά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εταιρειών όπως το Amazon, το Facebook, το
Google και το Uber περιλαμβάνουν την εξάρθρωση των τοπικών επιχειρήσεων και των αγορών εργασίας και την
αυξανόμενη επισφάλεια της εργασίας. Αυτό θα επιταχυνόταν εάν οι προτάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου γίνουν
αποδεκτές στον ΠΟΕ. Οι υπάρχοντες τεχνολογικοί γίγαντες θα είναι σε θέση να εδραιώσουν περαιτέρω τη
μονοπωλιακή τους ισχύ. Η διαβόητη φορολογική τους βελτιστοποίηση (που ισοδυναμεί με φοροδιαφυγή) θα
διευκολυνόταν από μια δεσμευτική διεθνή συνθήκη και θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αντισταθμιστεί η πολιτική
αστάθεια που προκαλούν οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός τέτοιου σεναρίου.
Τα μέλη του ΠΟΕ δεν έχουν επί του παρόντος εντολή να διαπραγματευτούν νέους παγκόσμιους κανόνες σχετικά με
το "ηλεκτρονικό εμπόριο" και δεν θα πρέπει να το αποκτήσουν στο Μπουένος Άιρες. Όλα τα ζητήματα που
προτείνονται για την ατζέντα για το ηλεκτρονικό εμπόριο είτε έχουν ήδη συζητηθεί και επιλυθεί ή συζητούνται επί
του παρόντος σε άλλα φόρουμ, τα περισσότερα από τα οποία είναι πιο ευέλικτα και υπεύθυνα έναντι των
ανησυχιών δημόσιου συμφέροντος απ΄ ό, τι ο ΠΟΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ήδη ανθηρό και οι ΜκΜΕ
μπορούν ήδη να πουλήσουν τα προϊόντα τους online χωρίς νέους κανόνες του ΠΟΕ. Φυσικά, το ηλεκτρονικό
εμπόριο μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη και σίγουρα έχει
τη δύναμη να επεκτείνει την καινοτομία, να αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών και να συνδέσει τους
απομακρυσμένους παραγωγούς και καταναλωτές. Ωστόσο, η υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι η
ίδια με την ύπαρξη δεσμευτικών παγκόσμιων κανόνων που θα ωφελήσουν κυρίως τις εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας που εδρεύουν στις ΗΠΑ, εις βάρος της ρύθμισης του δημόσιου συμφέροντος για την προστασία των
καταναλωτών και την προώθηση της ανάπτυξης. Ενώ υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών
να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα, η μεταφορά τεχνολογίας και η χρηματοδότηση της υποδομής και των
Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο ΠΟΕ δεν είναι το σωστό βήμα για τη
διαπραγμάτευση αυτών των θεμάτων. Παρόμοια με τα άλλα αναπτυξιακά ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί στον
ΠΟΕ, δεν θα καταστούν δεσμευτικές υποχρεώσεις, ενώ η ατζέντα των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας θα είναι
δεσμευτική. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία νέα εντολή για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο MC11.

Απειλές για τον κανονισμό δημοσίου συμφέροντος
Τα SDGs4 που συμφωνήθηκαν πρόσφατα από όλα τα μέλη του ΠΟΕ περιλαμβάνουν εστίαση στην επέκταση της
πρόσβασης και της ποιότητας πολλών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και βασικών υπηρεσιών που συχνά
διαχειρίζονται ο ιδιωτικός τομέας, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες. Δυστυχώς η
εταιρική ατζέντα βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια θέσπισης νέων κανόνων που περιορίζουν την εσωτερική
ρύθμιση των υπηρεσιών. Οι προτεινόμενοι κανόνες για την εσωτερική ρύθμιση στις διαπραγματεύσεις για τις
υπηρεσίες στον ΠΟΕ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι τρία είδη κανονιστικών απαιτήσεων και διαδικασιών, οι
απαιτήσεις και οι διαδικασίες αδειοδότησης και τα τεχνικά πρότυπα - πληρούν αόριστα και ανοικτά πρότυπα που
θα υπονόμευαν σοβαρά την κανονιστική κυριαρχία των χωρών.
Πρόκειται για ανοιχτούς όρους που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της ρύθμισης και στη μεγιστοποίηση της
δύναμης πίεσης των διεθνικών εταιρειών έναντι των κυρίαρχων κυβερνήσεων. Δίνοντας αρμοδιότητα στον ΠΟΕ για
να κρίνει αν ένας κανονισμός ήταν "λογικός", "αντικειμενικός", "διαφανής" και "όχι πιο επαχθής από τον αναγκαίο
για την εξασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας", και επιπλέον ότι ένα τεχνικό πρότυπο αναπτύχθηκε σε μια "
διαφανής διαδικασία "θα έθετε τα συμφέροντα των αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων των
κυβερνήσεων να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι ο ΠΟΕ που θα
πρέπει να αποφασίσει εάν η διαχείριση των νόμων για το εργατικό δίκαιο, το φόρο, το περιβάλλον ή την
ασφάλεια που επηρεάζουν τις ξένες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών είναι "εύλογη." Δεν πρέπει να δοθεί στον
ΠΟΕ εξουσία να αποφασίσει εάν η τοπική επιτροπή χωροταξίας συμφωνεί με τοπικές αντιρρήσεις για ένα

κατάστημα κοντά σε έναν ιστορικό τόπο είναι "αντικειμενικό". Εάν ένα κράτος αποφασίσει να αποδεχθεί μια
σύσταση περιβαλλοντικού ελέγχου για την απαγόρευση της fracking ως μεθόδου εξόρυξης αερίου, μια επιτροπή
του ΠΟΕ δεν θα πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίζει εάν αυτό είναι "υπερβολικά επαχθές". Οι
κυβερνήσεις - και όχι οι επιτροπές εμπορίου - θα πρέπει να έχουν την τελική εξουσία να αποφασίζουν θέματα που
είναι ενδογενώς υποκειμενικά, επειδή περιλαμβάνουν σημαντικές εκκλήσεις κρίσης. Οι ξένες εταιρείες δεν πρέπει
να έχουν «δικαιώματα» να σχολιάζουν ή να εισάγουν μέτρα που προτείνονται από τοπικές ή εθνικές αρχές για την
εγχώρια αγορά.
Τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν πριν από χρόνια να αναπτύξουν τις απαραίτητες πειθαρχίες σχετικά με τα μέτρα
αυτά - αλλά δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία αν οι κανόνες αυτοί είναι "απαραίτητοι", κάτι που προφανώς δεν είναι.
Επομένως, δεν πρέπει να συμφωνηθούν επιστημονικές διατάξεις σχετικά με την εσωτερική ρύθμιση στο
Μπουένος Άιρες.

Ψάρεμα: Επιδοτήσεις των φτωχών ή των πλουσίων;
Το άλλο μεγάλο «παραδοτέο» που προωθήθηκε για το Μπουένος Άιρες είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του
προβλήματος της υπεραλίευσης με τη διαπραγμάτευση των ορίων των επιδοτήσεων που παρέχουν οι κυβερνήσεις
στον τομέα της αλιείας. Δυστυχώς, ορισμένες από τις προτάσεις του ΠΟΕ φαίνεται να επιβάλλουν πρόσθετες
επιβαρύνσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένη ρυθμιστική ικανότητα, ενώ απαλλάσσουν τις
επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων σε μεγάλους στόλους - γεγονός που θα οδηγούσε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς
των μεγάλων επιχειρήσεων αλιείας. Θα ήταν καλύτερο να περιμένουμε μέχρις ότου όλες οι χώρες να είναι σε
θέση να αξιολογήσουν τις πιθανές συνέπειες διαφόρων τύπων πειθαρχικών κλάδων για να αποφευχθεί η βλάβη
των μικρότερων παραγωγών.

Τι πρέπει να είναι στην ατζέντα: Καθορισμός κακών υφιστάμενων κανόνων
Τόσο οι κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις θα ισοδυναμούσαν με επέκταση
του ΠΟΕ. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των μελών του ΠΟΕ υποστήριξε ότι πρέπει να καθοριστούν οι
υφιστάμενοι αθέμιτοι και ζημιογόνοι κανόνες πριν από την επέκταση του ΠΟΕ. Αυτός ο αγώνας βρισκόταν στο
επίκεντρο της τελευταίας υπουργικής διάσκεψης στο Ναϊρόμπι, η οποία κατέληξε με διφορούμενη γλώσσα
αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες χώρες ήθελαν να φέρουν άλλα ζητήματα, ενώ άλλοι (η συντριπτική πλειοψηφία)
επιθυμούν να συνεχίσουν με την ημιτελή αναπτυξιακή ατζέντα που είχε συμφωνηθεί με τον Γύρο της Ντόχα5.
Δυστυχώς, ορισμένα μέλη του ΠΟΕ αρνούνται επιμελώς να προχωρήσουν σε αυτό που πρέπει να είναι η βασική
ατζέντα: να καθορίσουν τους άδικους κανόνες που εμποδίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξασφάλιση
αληθινής επισιτιστικής ασφάλειας, βιώσιμης ανάπτυξης, πρόσβασης σε προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης και φαρμάκων και παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα παραπάνω καταγράφονται στο
TurnaroundStatement του διεθνούς δικτύου Our World Is Not for Sale (OWINFS), το οποίο εγκρίθηκε από
εκατοντάδες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον στο Μπουένος Άιρες, τα μέλη του
ΠΟΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μετατροπή των παγκόσμιων γεωργικών κανόνων που περιορίζουν τις
αναπτυσσόμενες χώρες από την εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας για τους πληθυσμούς τους (επιτρέποντας
παράλληλα σε μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις σχεδόν απεριόριστες δημόσιες επιδοτήσεις) και αυξάνοντας την
ευελιξία των αναπτυσσόμενων χωρών για τη δική τους ανάπτυξη.

Οι αγροτικοί κανόνες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια και την
κυριαρχία τροφίμων
Η κορυφαία προτεραιότητα για ένα πραγματικό αναπτυξιακό πρόγραμμα θα μεταμορφώσει τους ισχύοντες
κανόνες για τη γεωργία. Απίστευτα, οι πλούσιες χώρες, και όχι οι φτωχοί, επιτρέπεται επί του παρόντος να
επιδοτούν τη γεωργία σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ - ακόμη και με τρόπους που στρεβλώνουν το εμπόριο και
βλάπτουν τους εγχώριους παραγωγούς άλλων χωρών. Οι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επιδοτήσεων που
επιτρέπονται στις ανεπτυγμένες χώρες ετησίως ενθαρρύνουν την υπερπαραγωγή και καταστέλλουν τεχνητά τις
παγκόσμιες τιμές, εξαλείφοντας τα μέσα διαβίωσης των αγροτών σε χώρες που πρέπει να επωφεληθούν από το
παγκόσμιο γεωργικό εμπόριο ή την παραγωγή για εγχώρια κατανάλωση. Έτσι, ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο
Μπουένος Άιρες θα πρέπει να είναι η μείωση του ποσού των επιδοτήσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
"εγχώριας στήριξης" - συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων στην κατηγορία των "επιδοτήσεων" του
"πράσινου κουτιού”6, όταν αυτές έχουν πραγματικά στρεβλωτικές επιπτώσεις στο εμπόριο.

Δεδομένων των υφιστάμενων επιδοτήσεων, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
αυξήσουν τα τιμολόγια για την προστασία της εγχώριας παραγωγής όταν αντιμετωπίζουν ραγδαία αύξηση
εισαγωγών. Δυστυχώς, ορισμένες χώρες αντιτίθενται στις διαπραγματεύσεις για ένα λειτουργικό "Ειδικό
Μηχανισμό Διασφάλισης (SSM)" για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα αποτέλεσμα για την SSM, που δεν θα
εξαρτάται από περαιτέρω περικοπές των δασμών, θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα των αναπτυσσόμενων
χωρών να επιτύχουν επισιτιστική ασφάλεια, να προωθήσουν την ανάπτυξη της υπαίθρου και να διασφαλίσουν
τα μέσα διαβίωσης των γεωργών και θα αποτελέσει ένα βήμα για την άρση των περιορισμών του ΠΟΕ για την
επισιτιστική κυριαρχία.
Αντίθετα, στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες επιτρέπονται μόνο μικροσκοπικές επιδοτήσεις. Ωστόσο, οι
Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη7 παροτρύνουν τις χώρες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη βιώσιμη γεωργία.
Επίσης, αυξάνεται η αποδοχή του "δικαιώματος στην τροφή" ως ανθρώπινου δικαιώματος. Μία από τις καλύτερες
διεθνείς πρακτικές για τη στήριξη των μέσων διαβίωσης των γεωργών, η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας
και η προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης είναι «δημόσια αποθεματοποίηση», στην οποία οι κυβερνήσεις
εγγυώνται στους αγρότες ελάχιστη τιμή για την παραγωγή τους και διανέμουν τα τρόφιμα αυτά στους
πεινασμένους στο εσωτερικό των συνόρων τους. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά, τα οποία εφαρμόζονται σε
αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ - παρότι η γεωργία που υποστηρίζεται δεν
διατίθεται στην παγκόσμια αγορά.
Η πλειοψηφία των μελών του ΠΟΕ συμφώνησε ότι τα εγχώρια δημόσια προγράμματα αποθεματοποίησης δεν θα
πρέπει να περιορίζονται από τους απαρχαιωμένους κανόνες του ΠΟΕ. Αλλά οι αλλαγές έχουν μπλοκαριστεί
σταθερά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΕΕ, την Αυστραλία και άλλους μεγάλους εξαγωγείς αγροτικών
επιχειρήσεων. Και τώρα η πραγματικότητα γυρίζει στο κεφάλι της καθώς η Κίνα και η Ινδία κατηγορούνται ότι είναι
οι μεγαλύτεροι επιδοτούμενοι, όταν οι πληρωμές τους ανά κάτοικο παραμένουν ελάχιστες - μόνο μερικές
εκατοντάδες δολάρια ανά αγρότη, σε σύγκριση με δεκάδες χιλιάδες για οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να βρουν μόνιμη λύση στα δημόσια προγράμματα αποθεμάτων έως τον Δεκέμβριο
του τρέχοντος έτους. Δυστυχώς οι θέσεις των χωρών που εκπροσωπούν τους μεγάλους εξαγωγείς αγροτικών
επιχειρήσεων παρέμειναν σταθερές. Στο Μπουένος Άιρες, τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να δώσουν θετικό ψήφισμα
σχετικά με το ζήτημα της δημόσιας αποθεματοποίησης, που επιτρέπει σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να
εφαρμόσουν προγράμματα επισιτιστικής ασφάλειας.

Περισσότερη ευελιξία για τις πολιτικές ανάπτυξης
Μαζί με τη μετατροπή των παγκόσμιων κανόνων που διέπουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, οι
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν από καιρό υποστηρίξει ότι άλλες αλλαγές στον υφιστάμενο ΠΟΕ θα έχουν ως
αποτέλεσμα την αύξηση της ευελιξίας ώστε να μπορέσουν να θεσπίσουν πολιτικές που θα προωθήσουν τη δική
τους ανάπτυξη.
Η ομάδα των 90 αναπτυσσόμενων χωρών/ G908 υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στους
υφιστάμενους κανόνες του ΠΟΕ, οι οποίες θα άφηναν ορισμένους περιορισμούς του ΠΟΕ στις εθνικές πολιτικές
υπέρ της ανάπτυξης. Πολλές από αυτές είναι ενημερωμένες εκδόσεις του "Θεματολογίου υλοποίησης" που
αποτέλεσαν τη βάση των κριτηρίων της αναπτυσσόμενης χώρας για τον υφιστάμενο ΠΟΕ από την ίδρυσή του.
Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αλλαγές που επιτρέπουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθήσουν
εγχώριες παραγωγικές ικανότητες, να τονώσουν τη μεταφορά τεχνολογίας, να προωθήσουν την πρόσβαση σε
οικονομικά προσιτά φάρμακα και να διασφαλίσουν την περιφερειακή ολοκλήρωση. Πολλές από αυτές τις
προτάσεις αντικατοπτρίζονται στο OWINFSTupportStatement. Οι προτάσεις του G90 θα πρέπει να γίνουν δεκτές
στην υπουργική διάσκεψη του Μπουένος Άιρες, όπως προτάθηκε - χωρίς να εξαρτώνται από περαιτέρω
παραχωρήσεις πρόσβασης στην αγορά από αναπτυσσόμενες χώρες.
Ακόμη και σε έναν τομέα στον οποίο όλα τα μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να μπορούν να συμφωνήσουν διασφαλίζοντας τα οφέλη για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) - δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση. Αν και ήταν
μια εντολή προτεραιότητας, η μικρή δέσμη για τις ΛΑΧ που συμφωνήθηκε στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο
Μπαλί το 2013 δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση 100% απαλλαγής από
δασμούς, ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγές των ΛΑΧ · την απλούστευση των κανόνων καταγωγής
που καθορίζουν το ύψος της αξίας ενός προϊόντος που πρέπει να παραχθεί στη χώρα για να τύχει μειωμένων
δασμολογικών παροχών· και η παροχή πραγματικών δεσμευτικών δεσμεύσεων για την απαλλαγή από τις
υπηρεσίες των ΛΑΧ (η οποία επιτρέπει στις ανεπτυγμένες χώρες να παρέχουν πρόσβαση στις αγορές στις
υπηρεσίες για τις ΛΑΧ χωρίς να προσφέρουν αμοιβαία πρόσβαση σε άλλες χώρες - μια "ευελιξία" που έχει

αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη να χρησιμοποιηθεί). Περιλαμβάνει επίσης επιτρεπόμενες μειώσεις των επιδοτήσεων
που παρέχουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ στους παραγωγούς βαμβακιού - οι οποίοι εμπλουτίζουν μερικές χιλιάδες εκεί, οι
οποίοι όμως αποικοδομούσαν άδικα την παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων βαμβακοπαραγωγών στην Αφρική.
Αυτό το μετριοπαθές πακέτο LDC/ (για τις ΛΑΧ) πρέπει να ενισχυθεί και να τεθεί σε λειτουργία στην 18η
Υπουργική Σύνοδο, MC11.
Πολλά διακυβεύονται αυτό το Δεκέμβριο στο Μπουένος Άιρες. Πιστεύουμε σε ένα δημοκρατικό, διαφανές και
βιώσιμο πολυμερές εμπορικό σύστημα και δεν θέλουμε να βλέπουμε τον ΠΟΕ να απομακρυνθεί ακόμη
περισσότερο από αυτό το ιδεώδες. Η μυστική και αντιδημοκρατική πρακτική της διαπραγμάτευσης σε κλειστές
πόρτες με μόνο ορισμένα ισχυρά μέλη και στη συνέχεια η άσκηση τεράστιας πίεσης στις αναπτυσσόμενες χώρες
για την αποδοχή μιας άλλης κακής συμφωνίας, η οποία χαρακτήρισε τον ΠΟΕ από την ίδρυσή του, αλλά έγινε
ακόμη πιο έντονη στις δύο τελευταίες Υπουργικές Συνόδους, πρέπει να εγκαταλειφθούν υπέρ μιας διαφανούς
διαδικασίας η οποία οδηγεί σε αποτελέσματα που συνάδουν με τους συμφωνηθέντες πολυμερείς στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα μέλη του ΠΟΕ θα συμφωνήσουν σε μια νέα επιζήμια εντολή για το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε νέους κανόνες
που θα περιορίζουν τη δημοκρατική εποπτεία των κανονισμών περί υπηρεσιών; Και νέοι κανόνες για τις
επιδοτήσεις αλιείας που καταλήγουν να βλάπτουν τους φτωχούς αλιείς;
Ή τα μέλη του ΠΟΕ θα ενεργήσουν προς το συμφέρον των πολιτών τους και θα αλλάξουν πορεία στον ΠΟΕ,
αφαιρώντας τους περιορισμούς του ΠΟΕ έναντι των εσωτερικών πολιτικών που προωθούν την επισιτιστική
ασφάλεια και ανάπτυξη και υποστηρίζοντας τις ΛΑΧ στις προσπάθειές τους να αυξήσουν το μερίδιό τους στο
παγκόσμιο εμπόριο;
Σας παροτρύνουμε να λάβετε τη σωστή απόφαση για ένα θετικό αποτέλεσμα στο επερχόμενο MC11 στο Μπουένος
Άιρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στην ελληνική έκδοση
η
1. Η 10 Υπουργική Σύνοδος του ΠΟΕ πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι της Κένυας, 15 – 18 Δεκεμβρίου 2015.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1414 | http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6302_el.htm
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17
Στόχοι
του
ΟΗΕ
για
την
Αειφόρο
Ανάπτυξη
–
Ατζέντα
20130.
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
«Εμπόδια εντοπισμού» πελατών ή αγορών
Sustainable Development Goals – SDGs | 17 Στόχοι του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη – Ατζέντα 20130.
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
ΠΟΕ - Γύρος της Ντόχα: Η υπουργική διάσκεψη της Ντόχα της 14ης Νοεμβρίου 2001 θέσπισε ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα
γεωργικών διαπραγματεύσεων. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html
«Πράσινο Κουτί»: Η συμφωνία για τη γεωργία προβλέπει τέσσερα «κουτιά» ενισχύσεων. Ένα από αυτά είναι το πράσινο κουτί.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.7.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
ΠΟΕ - G90: Συνασπισμός σχηματίστηκε το 2003 με την Αφρικανική Ένωση, τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (G90), για ένα σύνολο κοινών διαπραγματευτικών θέσεων σχετικά με τη γεωργία, την
πρόσβαση στις αγορές μη γεωργικών προϊόντων, τα ζητήματα της Σιγκαπούρης και την ανάπτυξη.

Με εκτίμηση,
Υπογράφοντες: Αρχικοί Υποστηρικτές μέχρι 16 Οκτωβρίου 2017

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του ανωτέρω κειμένου και οι σημειώσεις έγιναν με ευθύνη του Ελληνικού
Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece http://naturefriends-gr.blogspot.gr]
Διεθνή και περιφερειακά δίκτυα
1.

ACP Civil Society Forum

2.

Africa Network for Environment
and Economic Justice (ANEEJ)

The Forum is a coalition of 80 not-for-profit organisations working on
issues relating to ACP-EU development cooperation. It seeks to cater
for the diverse range civil society development issues within the wide
geographic coverage of the ACP group.
ANEEJ is a non-government organization whose goal is to amplify the
voice of the weak, the less privileged and the marginalized groups in
the society including women, youths, and People Living With
Disabilities in order to increase their participation in the democratic

decision-making process.

3.

African Women Economic Policy
Network (AWEPON)

AWEPON is a women’s Pan African organization with memberships in
22 African countries with an ultimate goal of influencing policies that
are harmful to women and the poor population at large.

4.

Arab NGO Network for
Development (ANND)

ANND is a regional network, working in 12 Arab countries with seven
national networks (with an extended membership of 200 CSOs from
different backgrounds) and 23 NGO members.

5.

Asia Pacific Forum on Women,
Law and Development (APWLD)

6.

Association of Women's Rights
in Development (AWID)

APWLD is a network of 218 women's rights organisations and
movements in 26 countries across the Asia Pacific region working
toward the achievement of women's human rights and Development
Justice.
AWID is a global feminist organization with membership in 164
countries.

7.

Confederación Latinoamericana
y del Caribe de Trabajadores
Estatales (CLATE)

8.

Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur (CCSCS)

9.

Development Alternatives with
Women for a New Era (DAWN)

10. Ecowas Network on Debt and
Development (ECONDAD)
11. Education International (EI)

12. European Federation of Public
Service Unions (EPSU)

13. Fair Trade Advocacy Office

14. Friends of the Earth
International (FOEI)
15. Internacional de Servicios
Publicos (ISP) Interamericas
16. International Federation of
Musicians (FIM)

CLATE es una organización sindical internacional que reúne a sindicatos
de trabajadores del sector público de 17 países de América Latina y el
Caribe. Fue fundada en 1967 y está integrada por más de 26
organizaciones sindicales de la región.
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur nuclea a 20
centrales de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
DAWN is a network of feminist scholars, researchers and activists from
the economic South working for economic and gender justice and
sustainable and democratic development.
ECONDAD is a network of civil society organizations working on debt
and economic justice from ECOWAS (Economic Community of West
African States).
Education International is a global union federation of teachers' trade
unions consisting of 401 member organisations in 172 countries and
territories that represents over 30 million education personnel from
pre-school through university.
EPSU is the largest federation of the ETUC and is the regional
organization of Public Services International (PSI). It comprises 8 million
public service workers from over 265 trade unions, including in the
energy, water and waste sectors, health and social services and local
and national administration, in all European countries including in the
EU’s Eastern Neighborhood.
The Fair Trade Advocacy Office is a joint advocacy initiative of the two
main global Fair Trade networks: Fairtrade International and the World
Fair Trade Organisation. FOEI is the world’s largest grassroots
environmental network, uniting 75 national member groups and some
5,000 local activist groups on every continent counting over 2 million
members and supporters around the world.
FOEI is the world’s largest grassroots environmental network, uniting
75 national member groups and some 5,000 local activist groups on
every continent with over 2 million members around the world.
En América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe la ISP cuenta con
140 organizaciones sindicales afiliadas en 35 países, que representan a
un total de 3,3 millones de trabajadores afiliados.
The FIM, founded in 1948, is the international organisation for
musicians’ unions and equivalent representative organisations,
including 70 members in 60 countries throughout the world.

17. International Grail Justice in
Trade Agreement Network

A coalition of groups working for peace and justice in 20 countries
worldwide.

18. International Union of Food,
Agricultural, Hotel, Restaurant,
Catering, Tobacco and Allied
Workers' Associations (IUF)

The IUF is currently composed of 385 trade unions in 123 countries
representing a combined representational membership of over 12
million workers (including a financial membership of 2.6 million).

19. Just Net Coalition

The Just Net Coalition is a global network of civil society actors
committed to an open, free, just and equitable Internet.

20. LDC Watch

LDC Watch is a global alliance of national, regional and international
civil society organisations (CSOs), networks and movements based in
the Least Developed Countries (LDCs).
A network of fair trade groups from Latin America and the Caribbean.

21. Mesa de Coordinación
Latinoamericana de Comercio
22. Movimiento M4

M4 apoya la defensa de la vida, la tierra y territorios, resistiendo a
proyectos contrarios a los intereses de los pueblos.

23. Pacific Network on Globalization
(PANG)

The Pacific Network on Globalisation is a regional network focused on
promoting economic self-determination and justice in the Pacific
Islands.

24. Pan African NGO Consortium on
Agriculture

A network of organizations from throughout Africa working on issues of
agriculture and development.

25. PRESSENZA International News
Agency

PRESSENZA es una Agencia Internacional de Noticias de Paz y
Noviolencia.

26. Public Services International
(PSI)

Public Services International (PSI) is a global trade union federation
dedicated to promoting quality public services in every part of the
world. PSI brings together more than 20 million workers, represented
by 650 unions in 150 countries and territories.
La Red es un espacio de encuentro y construcción colectiva de nuestra
identidad como mujeres tejedoras de pensamiento, y de una apuesta
política por una educación a lo largo de toda la vida no sexista,
incluyente, y sin discriminación para las niñas y las mujeres.
Fue crada em 1999 como parte de la red Internacional de Genero y
Comercio IGTN e ha continuado acompanhando los temas comerciales
y sus impactos de género, en los TLCs, TBIs y en el ambito multilateral
de la OMC.
RIPESS-LAC is a network of CSOs in Latin America working on economic
justice and alternatives to neoliberalism.

27. la Red de Educación Popular
Entre Mujeres América Latina y
El Caribe -REPEM28. Red de Género y Comercio Capítulo Latino-americano

29. Red Intercontinental de
Economia Social y Solidaria de
Latinoamerica RIPESS-LAC
30. Society for International
Development (SID)

SID is an international network of individuals and organizations founded
in 1957 to promote participative, pluralistic and sustainable
development.

31. Southern Africa Development
Community Council of Non
Governmental Organisations
(SADC-CNGO)

SADC-CNGO is a regional umbrella body of NGOs operating in all the 15
Member States of the Southern Africa Development Community
(SADC). SADC-CNGO was formed in 1998 with the aim of facilitating
effective and meaningful engagement between civil society in the
region and SADC institutions at national, regional, continental and
global levels.

32. Southern Africa Trade Union
Coordination Council (SATUCC)

SATUCC brings together 21 national trade union federation in the
Southern Africa Development Community (SADC) with a combined
membership of 6 million working women and men.

33. Third World Network (TWN)

TWN is an independent non-profit international network of
organisations and individuals involved in issues relating to
development, developing countries and North-South affairs.

34. Third World Network - Africa

35. UNI Americas

36. Unión Latina de Economía
Política de la Información, la
Comunicación y la Cultura
(ULEPICC)
37. West African Institute for Trade
and Development
38. Women in Development Europe
(WIDE+)

TWN-Africa is the autonomous African section of the Third World
Network, an independent coalition of organisations and individuals
engaged in advocacy on issues related to development, environment,
and North-South affairs.
UNI Americas represents 4 million workers in the Americas and the
Caribbean. We are part of the 20-million strong UNI Global Union
family which has affiliated 900 unions in 140 countries globally.
ULEPICC es una asociación científica internacional de pensamiento
crítico lo cual, desde 2002, aborda las transformaciones de las
industrias culturales y las formas de poder, acceso y control de la
información, la cultura y el conocimiento.
An institute of scholars from West African countries that advocate on
trade and development issues.
WIDE+ is the network that follows up the previous WIDE network (a
member of Seattle to Brussels, S2B), composed of feminists, NGO's, and
researchers who advocate for a socially just economy.

Εθνικοί Οργανισμοί
39.
40.
41.

Trade Union of Building, Wood and Public Service of Albania (FSNDSHPSH)

Albania

Anguilla Civil Service Association
Antigua & Barbuda Public Service Association (ABPSA)

42.

Antigua & Barbuda Trade Union Congress (ABTUC)

43.

Antigua & Barbuda Workers' Union

44.

Amigos de la Tierra Argentina

Anguilla
Antigua &
Barbuda
Antigua &
Barbuda
Antigua &
Barbuda
Argentina

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT)
Confederación de Trabajadores Municipales (CTM)
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS)
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
Fundación Vía Libre
Instituto Justiça Fiscal

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
World Labour Institute Julio Godio - UNTREF
Australian Fair Trade and Investment Network
New South Wales Nurses and Midwives Association
Information Group on Latin America (IGLA)
Bahrain Transparency Society
Bangladesh Krishok Federation

Argentina
Argentina
Australia
Australia
Austria
Bahrain
Bangladesh

Bangladesh Women Welfare Workers Union (BWWWU)
COAST Trust
Gonoshasthaya Kendra

Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh

Sramik Karmachari Union PGCBSKU, Dhaka
VOICE

Bangladesh
Bangladesh

The National Union of Public Workers
11.11.11
Centrale Générale des Services Publics (CGSP)
CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au développement)
Confédération des Syndicats Chrétiens, the Confederation of Christian Trade Unions

Barbados
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium

69.

(ACV-CSC)
National Alliance of Christian Mutual Health Funds (ANMC-LCM) / Alliance Nationale
des Mutualités Chrétiennes (ANMC)
SOS Faim Belgique

70.
71.
72.
73.
74.

Public Service Union of Belize
Bermuda Public Services Union
Fundación REDES de Bolivia
Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático
A Casa 8 de Março - Organização feminista do Tocantins

Belize
Bermuda
Bolivia
Bolivia
Brazil

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB)
CONTAG

Brazil
Brazil

Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina (FETRAM-SC/CUT)
Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (FENAJUD)
GAPARS - Grupo de Apoio A Prevenção da AIDS do RS
Gestos (HIV and AIDS, Communication, Gender)
INESC
Instituto EQUIT - Genero, Economia e Cidadania Global
Jubileo Sul – Brasil
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP)
Rede Social de Justiça e Direitos Humanos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco (SEEPE)
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo
(SINDSAUPE/SP)
SOS Corpo - Instituto Feminista para a Democracia
União Geral dos Trabalhadores (UGT)
Cambodian Food and Service Workers' Federation (CFSWF)
Social Action for Change
Africa Development Interchange Network (ADIN)
Réseau National de l’Économie Sociale et Solidaire du Cameroun (RESSCAM)
Council of Canadians

Brazil

National Union of Public and General Employees (NUPGE)
Public Service Alliance of Canada (PSAC)
Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC)
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

Canada
Canada
Canada
Canada

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
AFRICANDO
Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (CONFUSAM-Chile)
Corporacion Innovarte
Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS-Chile)
Políticas Farmacéuticas CEPFAR
Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
(FENPRUSS)
Asociacion Ambiente y Sociedad
Camara Colombiana de la Economia Social y Solidaria (CCESS)
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Federación de Vocales de Control de los Servicios Públicos de la Región Centro y
Bogotá
Federación Nacional de Entidades Acreditadas para Impartir Educacion Solidaria
(FENALSE)
Fundación Colombia Digna (FUNCOLDIG)

Canada
Canary Islands
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

68.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Belgium
Belgium

Brazil
Brazil
Brazil
Cambodia
Cambodia
Cameroon
Cameroon
Canada

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA)
Red Educacion Popular Entre Mujeres (REPEM)
SINTRACUAVALLE

Colombia
Colombia
Colombia

Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE)
Friends of the Earth/Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA)

Costa Rica
Costa Rica

Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SINDHAC)
Confederacion Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

Costa Rica
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

119. La Fundación Étnica Integral (La FEI)
120. Sindicato Nacional de Enfermería (SINATRAE)
121.
122.
123.
124.

Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Colectivo El Punto
Comité de Empresa de los Trabajadores de ETAPA EP
El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
(CSMM)
125. Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE)
126. Ojo al Dato
127. Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS)
128. Grenada Public Workers Union
129. Fairtrade Finland
130. Finnish NGDO Platform to the EU Kehys
131. Kepa (a former Service Centre for Development Cooperation)
132. Pro Ethical Trade Finland
133. SOL
134. Worldview-The Gambia
135. Brot für die Welt/Bread for the World, Germany
136. Ecumenical Service on Southern Africa (KASA)
137. Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (FDCL)
138. Advocates & Trainers for Children & Women's Advancement & Rights (ATCWAR)
139. Friends of Forest Reserves and Verging Groves
140. Consumer Association the Quality of Life (EKPIZO)
141. Naturefriends
142. STOP TTIP CETA TiSA - Greece
143. Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CTSP)
144. Friends of the Earth/Amigos de la Tierra Haiti/Suirve
145. Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)
146. Platfom Rezistans Peyizan Latibonit (PREPLA)
147. Asociación Madre Tierra
148. Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture (ASHA)
149. Anti-FTA Committee
150. Centre for Research and Advocacy, Manipur
151. Diverse Women for Diversity
152. Forum Against FTAs
153. Gene Campaign
154. Hazards Centre
155. Indian Social Action Forum (INSAF)
156. Initiative for Health & Equity in Society
157. IT for Change

Ecuador
Ecuador
El Salvador
Grenada
Finland
Finland
Finland
Finland
France
Gambia
Germany
Germany
Germany
Ghana
Ghana
Greece
Greece
Greece
Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Honduras
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Kheti Virasat Mission
KIRDTI, Odisha
Madhyam

India
India
India

Nagpur Municipal Corporation Employees Union
National Organisation of Government Employees
New Trade Union Initiative (NTUI)
Sunray Harvesters
Tamil Nadu Federation of Women Farmers' Rights (TNFWFR)
Tamil Nadu Women's Forum (TNWF)
Friends of the Earth Indonesia/WALHI
Indonesia for Global Justice
LIPS (Sedane Labor Resource Center)
Trocaire Ireland
Fairwatch

India
India
India
India
India
India
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Ireland
Italy

Jamaica Civil Service Association
Phenix Center for Economic Studies
Building Eastern Africa Community Network (BEACON)
Growth Partners Africa
Kenya Food Rights Alliance (KeFRA)
Kenya Network of Grassroots Organisations (K.E.N.G.O)
Kenya Small Scale Farmer's Forum
Lebanon Support
Lebanese Trade Union Training Center
National Federation of Workers and Employees trade unions (FENASOL)
NGOs platform of Saida
Consumers Protection Association (CPA)
Development for Peace Education (DPE)
Policy Analysis and Research Institute of Lesotho (PARIL)
Women and Youth Empowerment Forum (WYEF)
Plate-Forme Nationale des Organisations de la Société Civile de Madagascar
(PFNOSCM)
188. Malawi Economic Justice Network (MEJN)
189. Consumers Association of Penang
190. Friends of the Earth Malaysia/SAM
191. Fédération des Syndicats du Secteur Public
192. Reseau National d'Appui a la Prommotion de L'economie Sociale et Solidaire du Mali
(RENAPESS MALI)
193. Association Action pour le Traitement des malades du Cœur (ACTC)
194. Mauritanian Network for Social Action /
Réseau Mauritanien Pour L’Action Sociale
195. Center for Alternative Research and Studies (CARES)
196. Confederation of Free Trade Unions
197. Federation of Democratic Labour Unions
198. General Workers Federation
199. Government Services Employees Association
200. Local Authorities Employees Union
201. Mauritius Trade Union Congress (MTUC)
202. Migration and Sustainable Development Alliance
203. Resistance & Alternative
204. State and Other Employees Federation

Jamaica
Jordan
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Lebanon
Lebanon
Lebanon
Lebanon
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Libya
Madagascar
Malawi
Malaysia
Malaysia
Mali
Mali
Mauritania
Mauritania
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT)
Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.
Centro de Promoción y Educación Profesional "Vasco de Quiorga"
Fundacion Mexicana para la Planeacion Familiar, AC (MEXFAM)
Grupo Tacuba
Otros Mundos Chiapas
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
Unión Popular Valle Gómez, A.C.
All Nepal Peasants’ Federation
Greater Active Reconstruction & Justice Action Network-Nepal (GARJAN-Nepal)

Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Nepal
Nepal

Health Professional Association of Nepal (HEPON)
Nepal Civil Services Employees Union Association (NECSEUA)
Nepal Film Workers Union (NFWU)
Union of Public Services in Nepal (UPSIN)
Both ENDS
It’s Our Future NZ
New Zealand Council of Trade Unions Te Kauae Kaimahi
New Zealand Public Service Association

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Netherlands
New Zealand
New Zealand
New Zealand

Central de Trabajadores de la Salud (Fetsalud Granada)
Centro de los Derechos del Campesino (CEDECAM)
Red de Organizaciones Sociales de Managua
Reseau des Organisations de Developpement et Associations de Defense de Droits de
L’Homme et de la Democratie (RODADDHD)
Centre for Human Rights and Climate Change Research
Labour, Health and Human Rights Development Centre
National Association of Nigerian Traders (NANTS)
Folkeaksjonen mot TISA

Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Niger

All Pakistan Labour Federation (APLF)
Civil Society Support Program (CSSP)
NOOR Pakistan
Sustainable Development Vision (SDV)
Agricultural Development Association (PARC)

Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Palestine

Social and Economic Policies Monitor (Al Marsad)
Catedratico Universitario
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Friends of the Earth/Papua New Guinea

Palestine
Panama
Panama
Papua New
Guinea
Paraguay
Peru
Peru

242. TEDIC
243. Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
244. Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú
(FENTAP)
245. Grupo Red de Economia Solidaria del Peru (GRESP)
246. Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica
247. Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético
248. Red Uniendo Manos
249. Alliance of Filipino Workers
250. Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services (IDEALS)
251. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

Nigeria
Nigeria
Nigeria
Norway

Peru
Peru
Peru
Peru
Philippines
Philippines
Philippines

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)
Fundacja Strefa Zieleni

Philippines
Poland

Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT)
Ole Siosiomaga Society Incorporated (OLSSI)
Coalition Nationale Non aux APE
Front Anti APE Anti CFA
Pan Africain Association for Literacy and Adult Education (PAALAE)

Portugal
Samoa
Senegal
Senegal
Senegal

Personnels Civils des Armées des Services de Sécurité Publics Privés et Assimilés
International-Lawyers.Org
Institute for Economic Research on Innovation

Senegal
Sierra Leone
South Africa

National Public Service Workers Union
Community Empowerment for Progress Organization (CEPO)
Amigos de la Tierra España

South Africa
South Sudan
Spain

265.
266.
267.
268.

WDGpa - World Democratic Governance project association, Catalunya
Unión Universal Desarrollo Solidario
We Women Lanka Network
Public Service Union

269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

Gender Studies Centre
Adetra, Trade Union of Worker's Defence
Alliance Sud
Association citoyenne pour la défense des usagers du service public (ACIDUS)
Association for Proper Internet Governance
Bread for All
Coalition Suisse pour la Diversité Culturelle
Fastenopfer
Public Eye

Spain
Spain
Sri Lanka
St Vincent and the
Grenadines
Sudan
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland

VPOD Switzerland, the trade union for public services
Governance Links Tanzania
Tanzania Trade and Economic Justice Forum (TTEJF)

Switzerland
Tanzania
Tanzania

281.
282.
283.
284.
285.
286.

La'o Hamutuk - Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Les Amis de la Terre-Togo
Ligue des Consommateurs du Togo (LCT)
National Union of Government and Federated Workers, Trinidad and Tobago
Public Services Association of Trinidad and Tobago
Tunisian Forum for Economic and Social Rights / Forum Tunisien Pour les Droits
Economiques et Sociaux
Citizens Platform for Democracy and Accountability
Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
Global Justice Now!
GMB trade union
National Justice and Peace Network UK (England & Wales)
Trade Justice Movement

Timor-Leste
Togo
Togo
Trinidad & Tobago
Trinidad & Tobago
Tunisia

287.
288.
289.
290.
291.
292.

Uganda
Uganda
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom

293. UNISON

United Kingdom

294. American Federation of Teachers
295. Global Policy Forum (GPF)

United States
United States/
Germany
United States
United States
United States

296. Global Exchange
297. Local Futures
298. Sisters of Charity Federation

299. Society of Catholic Medical Missionaries
300. Washington Fair Trade Coalition
301. Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado

United States
United States
Uruguay

302. Instituto del Tercer Mundo

Uruguay

303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Uruguay
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Yemen
Zambia
Zimbabwe

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
Red de Economistas del Uruguay (REDIU)
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)
Equipo de Formacion, Informacion y Publicaciones (EFIP)
Social Democratic Forum
Zambia Council for Social Development (ZCSD)
Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (SEATINIZimbabwe)

