Mislukken

'Seattle'
remt verdere
liberalisering
wereldhandel
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De SP is een van de ruim
1100 maatschappelijke organisaties die voorafgaande aan de WTOtop een verklaring ondertekenden
tegen verdergaande liberalisering
van de wereldhandel. De verkla- ·
ring stelt onder andere: 'Wij ver-

WTO-top gaat ten onder
aan ongeremde ambities
zetten ons tegen elke inspanning
om de macht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uit te
breiden door een nieuwe veelomvattende ronde van handelsliberalisering. In plaats daarvan
dienen de regeringen de gebreken
van het systeem en het WTOregime zelf te herzien.' Inmiddels
is de top (van 29 november tot en
met 3 december gehouden in
Seattle) uitgelopen op een mislukking. Hoe kon dat gebeuren, en
wat zijn er de gevolgen van? Maar
eerst: wat is de WTO precies?
Spanning

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstonden in de VS plannen
voor een nieuwe wereldorde,
die bijpassende wereldorganisaties nodig maakte. Dat leidde na
de oorlog tot de oprichting van
de VN, de Wereldbank en het
IMF. En tot het plan voor een
'International Trade Organisation', die wereldwijd zou moeten gaan over zaken als rechten
van vakbonden, concurrentiebeleid, grondstoffenprijzen en
overdracht van technologie en
financiële hulpbronnen. Het
plan voor een ITO sneuvelde
echter in het Amerikaanse
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Congres. Ervoor in de plaats
kwamen acht internationale
gespreksronden over handelsakkoorden onder de naam Gatt
(Genera! Agreement on Tariffs
and Trade). De eerste Gatt-ronde startte in 1948. De laatste, de
Uruguayronde, liep van 1986 tot
1994. In het begin ging het op
de Gatt-conferenties vooral over
tariefvermindering van de invoerrechten. In de jaren tachtig
breidde de agenda zich steeds
verder uit, tot het uitbannen van
alle mogelijke belemmeringen
voor internationale vrijhandel.
Het eindakkoord van de Uru-
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Buitenland
guay ronde leidde tot een verdrag dat in j anuari 1995 van
kracht werd, en dat de naa m
Gatt veranderde in World Trade
Organi satio n (WTO).

Nederland heeft
geen eigen inbreng in
de WTO, maar wordt
vertegenwoordigd
door de EU
Hoofddoe l va n de WTO (die zete lt in Genève) is toe te zien op
nalevi ng van de WTO-verdragen. Verder functioneert de organi satie als een forum voor onderh ande lingen over handelsverdrage n en doet ze uitspraak
bij een handelsconflict tu ssen
landen. De WTO is het be langrijkste orgaan al s het gaat o m de
wereldhande l. De organi satie
stelt regels waarnaar nationa le
wetgeving zich dient te schikken, en ze kan sancti es opleggen
aan landen.
De WTO te lt nu 134 leden en 33
landen met de status van waa r-

Wie betaalt

bepaalt?
De kosten van de top in Seattle worden geschat op ~ . 2 miljoen dollar, zo'n 19 miljoen
gulden. Het geld is volledig bijeengebracht
door sponsors. In de lijst van gulle gevers
zitten enkele overheidsinstanties (zoals de
staat Washington, waar Seattle in ligt) , maar
verder vooral .grote bedrijven. Hoofdsponsors
zijn Microsoft en Boeing die elk ver boven de
kwart miljoen dollar bijdroegen (waardoor hun
topmannen Bill Gates en Phil Condit samen de
organisatie voorzaten). Andere bedrijven die
sponsorden zijn bijvoorbeeld Monsanto, America Online en AT&T. Voor een bijdrage van
250.000 dollar kregen zij tijdens de WTO-top
de 'smaragden-status ', waardoor ze vijf gasten mochten afvaardigen naar de recepties
en het ministeriële diner: 'Deze innige relatie
met het bedrijfsleven zal de integriteit van de
ministers beproeven ,' schreef het Financiee/e
Dagblad, 'zeker als ze moeten beslissen over
een onderwerp als 'e-commerce ' - van groot
belang voor Microsoft.'
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nemer. In principe heeft elke
lidstaat via zij n diplomaten toegang tot de WTO-commi ss ies,
-raden en -geschi lbes lechtingscommi ss ie. In de praktij k zijn er
echter een paar grote landen in
het Noorde n zoal s Japan, Canada en de VS , of mac htsbl okken
zoals de Europese Commi ssie,
die samen de agenda voorberei den o f besluiten nemen om ze
pas daarn a voor te leggen aan
andere landen . Een goed voorbeeld hiervan is het landbouwakkoord , dat eerst is onderhandeld tussen de VS en de EU en
pas v lak voor het einde va n de
Uruguay ronde aa n de andere
landen is gepresenteerd als een
slikken of stikken-akkoord. On derwerpen die ontwikkeli ngslande n op de agenda zetten, halen vaak de onderhandelingstafe l ni et. Een probl eem voor
vee l ontwikkelings landen is ook
dat ze ni et ge noeg dip lomaten in
Genève gestationeerd hebben
om alle vergaderin gen vàn de
WTO te bezoeken.
Voor Europa bestaat de unieke
situatie dat de Europese Commi ssie onderh andelt met de
WTO namens alle I 5 lidstate n.
De Europees Commi ssari s van
Handel maakt een voo rste l dat
vervo lge ns bespro ken wordt in
de Commi ssie en met de lidstaten, en ongetwijfeld ook met het
bedrijfs leven. Daarn a word t het
besproken in de Algemene Raad
(van mini sters van bu itenlandse
zaken) dat vervolgens een mandaat geeft aa n de Commissie.
Het Eu ropees Parl e ment wordt
wel ingelicht, maar heeft geen
instemm ingsrecht over de besluiten.

Veel tegenstellingen
bleken onoverbrugbaar
De mini sters van Ha ndel va n de
WTO-Iidstaten hadden het tussen 30 november en 3 december
in Seattle eens moeten wo rden
over een age nda voor een verdere liberali sering va n de wereldhande l. Bij de vori ge handels-
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ro nde waren o nderwerpen blijve n liggen zoals de hande l in
diensten en in agrari sche produ cten. ln een spectac ul air decor van demonstranten, acti e- en
pressiegroepen - commentatoren spraken van het Woodstock
van de wereldhandel - faalde de
top in Seattle echter voor de
aanhangers van vrijhandel.
Seattle legde tegenstellinge n
bloot binnen en tussen de grote
handelsblokken (de VS , Europa
en Japan) en tussen de rijke were ld en de ontwikkeli ngs landen.
Di e tegenste ll inge n maakten
een vergelij k onmogelij k.
Enkele geschilpunten: De VS e n
de Cairns-groep (15 landbou wprodu cten-exporterende landen,
waaronder A ustralië, Argenti nië, Zu id- Afri ka, Thailand, Chi li en Canada) wilden afschaffin g
van de Europese subsidies voo r
de landbouwsector. De EU is
hier sterk tege n gekant omdat de
Europese regeringen onder g rote druk staa n van de nationale
. landbouworganisati es .
De VS wilden hande l ko ppe len
aa n het vraagstuk van nalev ing
va n de arbeidsnormen in de ontwi kkelingslanden. De EU is
hierove r intern verdeeld , terw ijl
de ontwikkelings landen fa li ekant tegen zijn . De EU wilde de
voedselveiligheid op de agenda
zette n (hormonen, ge netische
manipu latie). De VS en Canada
wil den juist verruim ing va n de
mogelij kheden op dit gebi ed.
De EU wilde reg ulerin g van de
internethandel (e-commerce) .
De VS rü et, o mdat ze hierbij een
grote voorsprong hebben op
Europa en Japan.
De ontwikke lings landen will en
meer toegang tot de mar kten
in westerse landen voor hun
textie l- en la ndbouwproducten.
D aarn aast eisen zij meer tijd
voo r uitwerking in hun landen
van lopende afspraken. Zij vinden de VS en de E U tegeno ver
zich die samen ple iten voor m.i lieu-eisen aa n de producti e voor
intern ational e handel. Ontw ik-
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Buitenand
Verder praten

op de cursus
Wie dieper wil ingaan op de voors en
tegens van liberalisering van de wereldhandel
doet er goed aan de cursus Economie, anders
bij te wonen op donderdag 27 januari in Eindhoven. Het thema is handel in voedsel. Ruime
aandacht zal besteed worden aan de relaties
tussen de rijke landen en de.ontwikkelingslanden. Meer info en opgave bij Jeannette de
Jong. Meer informatie (heel veel) over de WTO
en de 5eattle-top is te vinden op
http:/ j www.stelling.nljwto/.

kelingsl anden verzetten zich
laartegen en dat doen ze ook tegen het stell en van voorwaarden
p het terrein van de arbeidsomstandigheden. Goedkope arbeid
en 'terughoudende' mi lieuwetgevin g zij n voor deze landen
concurrentie-voord elen di e zij
tegen het rijke Noord en kunnen
inbrengen. Verder staan de VS
en ontw ikkelings landen lijnrecht tegenover elkaar over de
be cherming van intellectuele
eigendomsrechten. D e ontw ikkelingslanden tenslotte zij n teleurgesteld over het uitblijven
van de voorgespi egelde gunstige ef fecten van vrijh andel en
ook daarom beducht voor verdere liber ali serin g.

'De retoriek van
Ybema klinkt goed,
maar het gaat om
verdere liberalisering.
En daar worden de arme
landen nooit beter van'
De top draaide du s uit op een
Mili eudefensie
mis lu kkin g.
(aanwezig in Seattle) gaf direct
na de confere ntie een persverkl arin g ui t die als volgt begon:
Milieuacti visten bereiken hun
doel: GEEN NIEU WE RONDE.
De ambitieuze plannen van de
VS, EU, Japan en Canada zijn
\'erslagen doo r dru k van zowel
bi1111en als buiten het conf erentiecentrum in Seattle. Oppositie
van de 'civil society' en ontwikkelingslanden hebben de onder-

tegengehouden.
handelin gen
Milieu-, arbeid- en landbouwo rganisaties hebben de nekslag
gegeven aan onderhandelingen
van de mondiale vrij handelsagenda.
Staatssecretari s Ybema (ook
aa nwez ig in Seattl e) reageerde
daar woedend op. Volgens hem
is het uitblij ven van een akkoord
veel erger cl an slecht akkoord,
jui st voor de ontwikkelings landen. Hoe zit het nu ?
Bui tenl andmedewerker Johan
van den Hout van de SP-K amerfractie ziet het mislukken van de
top als een goede zaak . ' Ybema
deed in Seattl e wel al sof ie minister van de Derde Wereld was,
maar ondanks zijn retoriek is de
WTO er toch vooral voor bedoeld de wereldhandel verder te
li berali seren. En daar i s nog
nooit iemand beter van geworden. Al thans, ni et de men sen
waar wij voor staan en ook niet
het milieu. Overigens gin g
Seattle nog ni et over een akkoord maar over de agenda voor
een onderh andelingsronde om
tot een akkoord te komen. Probleem daarbij was, dat - als
Seattle geslaagd was - er veel
op de agenda zou komen wat
voorheen niet binnen de WTOsfeer viel. De WTO wilde nu
afspraken maken over milieu,
arbeidsomstandi gheden,
vakbonden etc. D at kl in kt heel leuk,
maar j e moet toch altijd in het
achterh oofd houden dat het
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erom gaat de handel verder te li berali seren. En ook in de WTO
geldt dat wi e het meeste geld
heeft, het meest te vertellen
heeft. D at de hele wereld open
zou gaan voor producten uit de
Derd e Wereld - wat voorstanders van Seattle beweren - is
dus nog maar twijfelachtig.
M aar vooral, liberali sering betekent ook dat de D erde Wereld
nog verder opengaat voor onze
producten, zonder dat die landen zich nog mogen beschermen. Dus, beter geen akkoord
dan een slecht akkoord .' Van den
Hout verwacht overi gens ni et
dat de roep om meer vrijhandel
nu van taf el is. Nu begint er wat
diplomatiek handwerk achter de
schermen en over een jaar of zo
is er een nieuwe agendabijeenkomst, sch at ik.' Wat had er volgens de SP in Seattle wel moeten gebeuren? Van den Hout:
' De WTO i s ni et van ons , dus i s
het ook niet aan ons om een altern ati ef naar voren te brengen
als hun spell etje niet doorgaat.
Wat wij in ieder geval willen, i s
meer gelij kwaardige handel
met aa ndacht en res pect voor
de specif ieke omstandi gheden
van l anden. Dat vraagt du s
meer om organi satie, dan om
vrijh andel. En om een concreet
voorbeeld te noemen: het zou
al veel schelen al s de EU haar
melk niet meer gesubsidi eerd
dumpt op Jamai ca zodat de lokale boeren daar zelf hun melk
aan de man kunnen brengen.
Nu is di e melk duurder dan importen uit Nederl and! Bij zo ' n
maatrege l zijn ze méér gebaat
dan bij nog meer exportgeri chte
ontwi kkeling, want zoveel heeft
Jamaica, in ieder geval voorlopig, niet te bieden.'
Opvallend is volgens Van den
Hout nog de opstelling van
GroenLinks. 'Die heeft ook de
wereldwijde petitie tegen verdergaande liberali sering ondertekend. M aar toen wij in de K amer een moti e indienden met
exact dezelfde tekst, stemden ze
tegen.' •
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DeWTO
in de praktijk

BANANEN De EU gaf jaren lang hande lsvoordelen aan
bananen uit voormalige Europese koloniën , voornamelijk in
het Caribisch gebied . De VS
kaartte de zaak aan bij de de
geschillenbeslechtiging enkele dagen nadat bananenreus Chiquita honderdduizenden gu ldens had gestort op
de rekening van de Democratische Partij . De VS kreeg gelijk
van de WTO, met als gevolg
dat nu zo 'n 200.000 boeren
failliet dreigen te gaan .
H 0 R M 0 0 N V L E E 5 De
VS eiste - en kreeg- het
recht om hormoonvlees op de
Europese markt te brengen ,
waar dat verboden is. Als een
land twijfelt aan de kwaliteit
van een ander land mag het
producten weigeren , maar dan
moet het wel wetenschappelij k
kunnen bewijzen dat dit product schadelijk is. Toen de VS
de EU aanklaagde , lag de
bewijslast bij de Europese
Unie, en die slaagde er niet in
aan te tonen dat hormoonvlees schadelijk is.
5 C H I L D P A D D E N De VS
had de verkoop van garnalen
verboden waarbij door de
vangstmethode bed reigde
zeeschildpadden gedood worden. De netten kunnen vrij
gemakkelijk aangepast worden
zodat de schildpadden gespaard blijven. Toch klaagden
vier Aziatische staten de VS
aan bij de WTO . Die oordeelde
dat de VS wel schildpadden
mag beschermen , maar niet
via een handelsboycot.
A 5 B E 5 T De EU heeft besloten dat gebruik en verwerking van asbest over enkele
jaren helemaal taboe is .
Canada - 's were lds grootste
asbestexporteur - heeft hierover een klacht ingediend bij
de WTO en geëist dat het
verbod teruggedraaid wordt.
Een uitspraak is er nog niet.
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