
FILM: CETA, EEN STILLE STAATSGREEP 

Film van Kristien Pottie 

21 oktober om 19u30 te Brugge 

Deuren open vanaf 19 uur. 

 

We kijken samen naar de film die afgelopen maandag in première is gegaan in het Federaal Parlement. Dus een 

voorrecht om die zo vlug in Brugge te kunnen laten zien!!: 

CETA, EEN STILLE STAATSGREEP? Film van Kristien Pottie - Productie vzw Postversa 

 

Andy Vermaut zal een korte inleiding geven en na het kijken van de film openen we de discussie. 

 



 

 

TTIP,CETA, TISA, ...het zijn nog te weinig gekende afkortingen voor de nieuwe generatie handelsverdragen waarover 

tientallen landen aan het onderhandelen zijn. Spin in het web is de V.S. die via deze verdragen de nieuwe 

geopolitieke situatie in de wereld willen te lijf gaan. Handelsverdragen zijn in de geschiedenis altijd een vorm van 

oorlog met vreedzame middelen geweest. De oorlog die vandaag aan de onderhandelingstafels woedt is de oorlog 

tussen nieuwe geopolitieke machtsblokken die na de val van de muur zijn ontstaan en die in tegenstelling tot de 

naam en de ideologie van de free traders GEEN vrijhandel toelaat en het einde betekent van de neoliberale 

globalisering zoals we die sindsdien gekend hebben ten voordele van een nieuw politiek regime van de haute 

finance, bij ons gesymboliseerd door de stille financiële euro staatsgreep op het geld en de soevereiniteit van het 

volk. TTIP,CETA,TISA is ieder afzonderlijk inderdaad een soort stille staatsgreep waarbij de regulering van markten in 

handen komt van supra nationale niet verkozen instellingen die voorrang krijgen op de verkozen instellingen van de 



democratie. Overheden die de normen van producten en diensten willen vastleggen worden door TTIP e.a. gefnuikt 

in hun functie van vertegenwoordiger van het algemeen belang. Via verdragen worden verkozen organen buiten spel 

gezet door " regulatorische samenwerking" en door eenzijdige " staat- Investeerders-arbitrage" Moeilijke woorden 

die haarscherp woeden uiteengezet in de film van regisseur Kristien Pottie. Deze film is in première gegaan in het 

federaal parlement op 17 oktober,  de dag waarop de EU top praatte over CETA, het akkoord met Canada. We zitten 

midden de cruciale strijd om dit eerste handelsverdrag van het nieuwe type te stoppen, zowel de avond als de film 

geven dan ook ruimte aan de grote nieuwe volksbeweging die opkomt voor faire trade en democratie in plaats van 

oorlog en heerschappij van haute finance multinationals en de 1% van deze wereld.  

 

Meer info >> https://stop-ttip.org/nl/?noredirect=nl_NL 

 

Plaats : Ontmoetingscentrum ‘Onze Ark’, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels bij Brugge. Dicht bij de afrit 

Oostkamp en Brugge van E40. Met bus, lijn 7 vanaf het station Brugge bereikbaar. 

 

Graag tijdig inschrijven : info@tegenstroom.eu 

 

Vrije milde bijdrage waarmee we de onkosten van de zaal, publiciteit en film kunnen lenigen. 

Hartelijk welkom! 
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