
Falen WTO-top in Cancun opent 
perspectief op sociale globalisering 
De topconferent ie van de Wereldhandel

sorganisatie (WTO) die onlangs in Cancun, 

Mexico is gehouden, is mislukt. Volgens 

medewerker René Roovers van de SP-fractie 

in het Europarlement is daarmee een nieuwe 

stap in de richting van volledige vrijhandel 

(tijdelijk) afgewend en opent dat perspectief 

op sociale globalisering. 

tariërs van linkse partijen dat 
ook in Cancun gehouden werd, 
biedt meer aanknopingspunten 
voor alternatieven. Op dit fo
rum, met vertegenwoordigers 
van alle continenten, werd een 
verklaring aangenomen waarin 
het verkleinen van de kloof tus
sen arm en rijk in de wereld cen
traal stond. Een slotverklaring 
bevatte een tiental eisen, waar
van de belangrijkste het recht 
van landen claimt om zelfstan
dig sociaal-economisch beleid 
te maken, met name op het vlak 
van landbouw, voedselvoorzie
ning en industrie. 

de boerenorganisaties, vakbon
den en andere sectoren die we
reldwijd in verzet komen tegen 
de neoliberale wereldorde. Of 
dat verzet er uiteindelijk in 
slaagt om alternatieven te ver
wezenlijken die uitgaan van de 
gewone mensen in de arme en 
de rijke wereld, is mede afhan
kelijk van de samenwerking tus
sen sociale bewegingen en link
se politieke partijen. In dat 
kader is het zaak dat we op 
het Europees Sociaal Forum dat 
medio november in Parijs 
plaatsvindt, opnieuw stappen 
vooruit zetten. De indrukken 
van René Roovers in Cancun 
zijn te vi nden op www.sp.nl 

Op de conferentie in Cancun 
zijn de tegenstellingen tussen de 
G-21 (de coalitie van meer ont
wikkelde ontwikkelingslanden 
onder leiding van Brazilië) aan 
de ene kant, en de EU en de VS 
aan de andere kant steeds hoger 
opgelopen. De EU (die in Can
cun ook namens Nederland on
derhandelde) had zich in een 
onmogelijke positie gemanoeu
vreerd door eerder een grondige 
herziening van de landbouw
subsidies te bepleiten en dat nu 
niet hard te willen maken. 
Het is echter te simpel om alleen 
de G-21 als reden te noemen 
voor het falen van de top . De 
WTO komt wereldwijd steeds 
meer onder druk te staan van de 
andersglobali seringsbeweging, 
di e de boodschap uitdraagt dat 
een andere wereld mogelijk is. 
Uit die hoek was er in Cancun 
veel kritiek te horen op de onde
mocrati sche gang van zaken 
binnen de WTO. Zo is het vaak 
volstrekt onduidelijk hoe voor
stellen tot stand komen en wie 
ze lanceert. 
Van de G-21 landen valt weinig 
te verwachten aan alternatieven 
voor de dominante neoliberale 
wereldorde. Zij vormen een ge
legenheidscoalitie met uiteenlo
pende belangen op het gebied 
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van landbouw, industrie en 
diensten . Hun voornaamste doel 
is de VS en de EU te dwingen 
om zich aan de regels te houden 
die zij ontwikkelingslanden 
dwingend opleggen. Het inter
nationaal forum van parlemen-

Cancun ' betekent een stap voor
uit voor de global civi l society, 

Globalisering in de gemeenteraad 
Is globalisering een onderwerp voor de gemeentepo
litiek? Jazeker, blijkt uit een lezing die David Cadman, 
gemeenteraadslid in het Canadese Vaneauver on
langs gaf in Utrecht. Cadman was naar Nederland 
gekomen om te wijzen op de gevaren van de GATS
onderhandelingen voor lokale overheden. GATS 
staat voor 'Genera! Agreement on Trade in Services', 
een akkoord van de WTO uit 1994 waarover momen
teel onderhandelingen plaatsvinden die waarschijn
lijk leiden tot een uitbreiding en verdieping. 
Volgens Cadman zijn de voorstellen waarover het in 
de huidige GATS-onderhandelingen gaat, vrijwel 
identiek aan de regels in het vrijhandelsverdrag 
tussen de VS en Canada, dat opgegaan is in het 
NAFTA-akkoord. Met die regels hebben de Canadese 
gemeentebesturen inmiddels zoveel ervaring 
opgedaan, dat er een brede protestbeweging op 
gang gekomen is - van rechts tot links. 

Een belangrijk artikel in het vrijhandelsverdrag dat 
opgenomen dreigt te worden in GATS geeft indivi
duele bedrijven de mogelijkheid overheden voor een 
beroepscommissie te dagen. Die commissie verga
dert in beslotenheid en doet een bindende uitspraak. 
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Met een aantal voorbeelden illustreerde Cadman wat 
hiervan de praktijk is. Daarbij wees hij onder andere 
op het conflict tussen Vaneauver en Wal! Mart, een 
grote warenhuisketen uit de VS die een gigantische 
weidewinkel wil bouwen. Vaneauver wil dat niet 
toe staan en krijgt nu van Wal! Mart te horen; 'je be
lemmert onze mogelijkheden om te ondernemen, we 
slepen je voor de beroepscommissie.' De juridische 
kosten voor de Canadese lokale overheden zijn vol
gens Cadman de afgelopen jaren explosief gestegen. 
Bedrijven uit de VS zien hun juridische afdeling niet 
langer als een ondersteunende interne dienst, maar 
als een winstmaker, en veel gemeenten geven bij 
voorbaat maar toe aan eisen van bedrijven, omdat ze 
de kosten van een procedure niet kunnen opbrengen. 

De wijze les van Cadman is: Nederlandse gemeenten 
pas op. Verdiep je in de mogelijke gevolgen van de 
GATS-onderhandelingen en trek aan de bel. 
Als hulpmiddel daarbij kan de brochure 'Wat is er van 
uw dienst? Gevolgen van WTO-dienstenonderhande
lingen voor gemeenten en provincies' dienen, die uit
gegeven is door Milieudefensie en te vinden is op 
www.milieudefensie.nl/globalisering/ 




