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VERDRAG MET OEKRAÏNE: 
BEDRIJFSBELANGEN, GEEN VREDE EN VEILIGHEID!

Op 6 april gaan we naar de stembus voor het referendum over het 
associatieverdrag met de Oekraïne. De pro-campagne is al in volle gang. 
Ons wordt voorgeschoteld dat dit verdrag de vrede, meer democratie, een 
beter bestuur, en mensenrechten naar Oekraïne brengt. De Leeuwarder 
Courant laat zich zonder ook maar enige kritische analyse meevoeren in 
deze campagne. Het tegendeel is waar. 

In de Oekraïne heerst een burgeroorlog. Twee bevolkingsgroepen in dit 
relatief nieuwe land voeren oorlog over het recht op taal en het recht 
op handel en met wie zij handel willen voeren. De een is Russisch 
georiënteerd, de andere groep is gericht op het westen. Dit verdrag trekt 
de gehele Oekraïne naar het westen, in tegenstelling tot de afspraken 
die in 1990 zijn gemaakt dat Europa niet verder naar het oosten zou 
uitbreiden en in tegenstelling tot de behoefte van een substantieel deel 
van de bevolking. Dit verdrag is op dit moment olie op het vuur voor de 
burgeroorlog. Het is slecht voor de bevolking van de Oekraïne en slecht 
voor de vrede. 

De Oekraïne is door en door corrupt. Met een handelsverdrag zal dit 
niet stoppen heeft het verleden geleerd. Het Europaproject is begonnen 
voor vrede en veiligheid. Maar bedrijfsbelangen gaan niet over vrede 
en veiligheid. Het associatieverdrag weerspiegelt dat. Het verdrag gaat 
90% over handel en maar een klein deel over andere zaken zoals 
mensenrechten en milieu. De handel ruikt een afzetmarkt van 45 miljoen 
mensen. 

Het is niet voor niets dat de Liberalen onder leiding van van Baalen en 
Verhofstadt twee jaar geleden de boel begonnen op te stoken op het 
Maidanplein in Kiev. Expansiedrift is de ware reden voor dit verdrag. En 

het Oekraïense bestuur dat al jubelend in de krant staat? Deze corrupte 
politici van de Oekraïne ruiken de Europese dik betaalde banen. Voor 
andere Oekraïense politici is dit verdrag de toegangspoort om hun 
extreemrechtse politiek naar het westen uit te breiden. Ook daar staat het 
belang van de Oekraïners niet voorop. 

Willen we echt wat betekenen voor de vrede, mensenrechten en een beter 
bestuur dan moeten we niet escaleren maar de-escaleren. Niet nu het 
associatie handelsverdrag maar een goede begeleiding van de Europese 
Raad en het mensenrechtenfonds om de boel daar weer op orde te 
krijgen. In het belang van de bevolking van Oekraïne, stem nee op 6 april!

Tekst: Fenna Feenstra Fractievoorzitter SP Statenfractie Fryslân & Jos van der Horst Voorzitter SP Smallingerland
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EINDIGE AARDE KAN 
NIET ONEINDIG GROEIEN
”Hoe is het mogelijk dat mensen nog steeds denken dat een eindige 
aarde oneindige groei kan realiseren?” Dit waren de woorden van de 
leider van de Statenfractie van de SP, Fenna Feenstra. Deze vraag stelde 
zij in het debat over het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS in 
Leeuwarden van afgelopen donderdagavond. Haar opponenten, Kees 
Verhoeven ( kamerlid D66) en Fred Teeven(VVD) verzandden in “geraas 
en gebral” naar elkaar over de voordelen en het wegnemen van kritiek op 
die voordelen.

Het was druk bij van Hall Larenstein afgelopen donderdag. Een bij het 
grote publiek vrijwel onbekend fenomeen, TTIP, ofwel het vrijhandels 
akkoord tussen Europa en de VS, was door de studenten van het instituut 
uitgekozen om een debat over te organiseren. Dit akkoord wordt nu in het 
diepste geheim uit onderhandelt en zal eerst door het Eurpees Parlement 
moeten, vervolgens door de nationale parlementen, daarna kan, bij 
voldoende handtekeningen een referendum aangevraagd worden.

Tekst: Jos van der Horst voorzitter



Tekst Michiel Schrier

Fenna Feenstra nam het met de van de SP bekende kritische houding op 
tegen twee voorstanders van het verdrag Kees Verhoeven(D66) en Fred 
Teeven(VVD).

Eerder die avond waren Mark Reichwein van het ministerie van 
buitenlandse zaken en Roos van Os van de Stichting Onderzoek 
Multinationale Ondernemeningen (SOMO) al aan het woord geweest.

Reichwein baseerde zijn betoog vooral op de economische groei die werd 
voorzien door de invoering van dit vrijhandelsakkoord. Hij werd vrijwel 
meteen vanuit de zaal geinterumpeerd dat er voor de komende decennia 
geen of minimale groei verwacht wordt.

Uit het betoog van Roos van Os kwam naar voren dat er vooral kritisch 
gekeken moet worden naar de rol van multinationals. Hoeveel macht 
krijgen de grote bedrijven wel niet in dit vrijhandelsakkoord? Wat betekent 
dat voor de arbeidvoorwaarden en welke rol spelen de vakbonden 
daar dan nog in? Bovendien kan er door bepalingen in het verdrag een 
claimcultuur ontstaan waarbij bedrijven overheden kunnen aanklagen als 
zij door wetgeving inkomsten dreigen mis te lopen. Volgens Roos van Os 
van SOMO een onwenselijke situatie. Zij werd hierin door Fenna Feenstra 
van harte gesteund.

De twee heren veegden deze argumenten bijna achteloos van tafel. “Laten 
we nu vertrouwen hebben in de onderhandelaars” en “we wachten rustig 
het onderhandelaarsakkoord af” was de teneur. Fenna Feenstra gooide er 
echter nog een schepje bovenop. “Dit verdrag is alleen maar goed voor de 
grote bedrijven en dus het kapitaal, en is absoluut niet de banengenerator 
die men ons voorspiegelt” .

De Leeuwarder Courant van vrijdag 5 februari meldt in haar artikel over dit 
onderwerp niets over de kritische noot maar doet dit af als “zorgen “ die 
door Fred Teeven wel even weggepoetst zouden zijn. Met een opmerking 
van “meer Makkumer jachten naar de VS” is het natuurlijk makkelijk scoren 
voor deze VVD-mastodont. De krant van het wakkere Noorden pikte dit 
schaamteloos op.

Tot slot riep Roos van Os op om toch maar zoveel mogelijk informatie 
avonden over TTIP te organiseren. Zij bood zich aan om op zoveel 
mogelijk avonden de informatie te verschaffen die haar voor handen is. 
Ook de SP verzorgt voor haar leden maar ook op openbare avonden 
informatie en scholing over dit omstreden verdrag.

Zie ook: https://www.sp.nl/video/jasper-van-dijk-over-gevaren-van-ttip

AGENDA 

OPENBARE VOORLICHTINGSAVOND 
OVER VLUCHTELINGEN

Donderdag 18 februari 
Brede School de Wiken 

aanvang 20.00

ACTIE ‘ZORG’

Donderdag 11 februari
Sunenz, Burg Wuiteweg Drachten 

van 18.00 tot 21.00

Zaterdag 13 februari
Verzamelen winkelcentrum De Wiken Drachten

van 11.00 tot 15.00

ACTIE ‘KOOPZONDAG’

Vrijdag 26 februari
Zaterdag 27 februari 

Vrijdag 11 maart
Verzamelen Carillon Drachten

vanaf 9.30

LEDENWERFACTIE

Zaterdag 12 maart Wolvega 
Zaterdag 9 april Drachten 

van 11.00 tot 15.00

SAVE THE DATE: SUPER SNEON’S
Referendum associatieverdrag Oekraine

Zaterdag 26 maart en zaterdag 2 april
Meer informatie volgt later

MEER INFORMATIE OP SMALLINGERLAND.SP.NL


