
Konferencja „Uwaga TTIP”

organizowanej przez
Instytut Globalnej Odpowiedzialności – IGO  

20 luty (piatek), godz. 10:00 – 15:00, 
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa 

prowadzenie
Przemysław Wielgosz, Le Monde Diplomatique, edycja polska 

Handel dotyczy nas wszystkich. TTIP, negocjowana obecnie umowa handlowa między UE 
a USA, wywołuje liczne kontrowersje w Europie, gdyż może negatywnie wpłynąć na wiele 
aspektów życia w Polsce i Europie. Krytykę tej umowy podjęły organizacje skupiające 
konsumentów, producentów, pracowników, rolników, organizacje obywateli 
zaniepokojonych zagrożeniami dla demokracji, praw cyfrowych, obniżeniem standardów 
socjalnych i środowiskowych, oraz negatywnym wpływem umowy na kraje globalnego 
Południa.

Ponad 50 polskich organizacji podpisało stanowisko (http://UwagaTTIP.pl) zwracające 
uwagę na zagrożenia związane z TTIP. Koalicja ponad 300 europejskich organizacji w 
ciągu zaledwie dwóch miesięcy zebrała ponad milion podpisów w ramach Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej „Stop TTIP”. Media w wielu krajach europejskich wręcz grzmią 
na temat kontrowersji wokół TTIP.

Tymczasem oficjalna debata w Polsce o umowie handlowej UE-USA wciąż toczy się 
głównie wokół spodziewanych korzyści z umowy, a pomija krytyczne głosy nie tylko ze 
strony społeczeństwa obywatelskiego, lecz również rządów i parlamentów w krajach UE i 
w Parlamencie Europejskim.

Konferencja „Uwaga TTIP” będzie pierwszym dużym spotkaniem umożliwiającym 
pluralistyczną debatę o umowie UE-USA i planowanie wspólnych działań ważnych dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się szeroką gamą tematów 
związanych z TTIP.



RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek / kawa

10. 05 – 10.50 Dla chętnych: Mini wykład – wprowadzenie do TTIP (Marcin Wojtalik 
IGO)

11.00 - 11.15 Oficjalne rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

11.15 – 13.15 Dyskusje panelowe z udziałem gości, prowadzenie Przemysław 
Wielgosz LMD, z udziałem:
* europarlamentarzystów
* przedstawicieli polskiego rządu
* polskich organizacji pozarządowych

13.15 – 14.30 Warsztaty planistyczne: 
* Światowy Dzień przeciw umowom handlowym
* Parlament Europejski a TTIP
* Warsztat tematyczny (TBC)

14.30 – 15.45 Spotkanie strategiczne (tylko dla polskich organizacji sygnatariuszy 
stanowiska Uwaga TTIP)

15.15 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji   

15.30 – 16.15 Lunch

Konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid oraz fundacji  
Funders for Fair Trade oraz Manser Family Trust. Prezentowane treści wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane 
z oficjalnym stanowiskiem UE.


