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Susan George Filòsofa i analista política

ACORD TRANSATLÀNTIC · “El TTIP va ser completament planejat per corporacions transnacionals ja des de principis
dels noranta i representa una greu amenaça a la democràcia; espero que el puguem tombar” ECONOMIA · “Hi haurà
polítiques d’austeritat fins que no elegim governs que diguin prou” DEUTE · “Després de Grècia, vindran Espanya i França
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cona de la lluita contra el
model actual de globalitza-
ció i del poder de les grans
corporacions transnacio-

nals, la filòsofa i analista Susan
George (Akron, Ohio, 1934)
participa a Barcelona en la
quarta edició del Seminari In-
ternacional de Convivència pla-
netària: Construïm Biocivilitza-
ció, que se celebra fins dissabte i
que inclou una llarga llista d’ac-
tivistes socials locals i interna-
cionals com ara Chico Whitaker
i Vandana Shiva.

Obama acaba de visitar Alema-
nya defensant l’Associació
Transatlàntica de Comerç i In-
versió (més coneguda com a
TTIP), un tractat que s’està ne-
gociant en secret entre Europa
i els Estats Units i que, segons
els moviments socials, amena-
ça greument les democràcies.
Creu que s’arribarà a aprovar?
Hi ha un ampli moviment so-
cial a Europa que farà tot el que
pugui per impedir que s’aprovi
el TTIP i per transmetre als go-
vernants la idea que si l’accep-
ten estan morts. Com que l’ale-
manya és la societat més forta
contra el TTIP i com que Ale-
manya és també l’estat euro-
peu més gran i poderós, crec
que tenim una oportunitat. El
moviment també està creixent
als Estats Units, encara que
allà, de moment, estan més
concentrats en el TTP (Tractat
d’Associació Transpacífic), que
té la majoria de característi-
ques del TTIP. Espero, doncs,
que el puguem tombar.

Quins perills planteja aquest
tractat?
El TTIP va ser completament
planejat per corporacions
transnacionals ja des de princi-
pis dels noranta i representa
una greu amenaça a la demo-
cràcia. Per exemple, estic segu-
ra que els tribunals d’advocats
privats decidiran, sense possibi-
litat d’apel·lació, que un estat
ha comès un crim perquè apro-
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“Obama ha defraudat
moltes esperances”

va una llei que posa en risc els
beneficis presents o futurs
d’una multinacional. Es busca,
a més, el mínim comú denomi-
nador en les regulacions.

Des que va esclatar l’última cri-
si financera, vivim a Europa so-
ta les polítiques d’austeritat
dictades per Alemanya i la Co-
missió Europea. Però el creixe-
ment no arriba. Què hauria de
passar perquè els governs
s’adonessin que aquestes polí-
tiques no funcionen?
No, al contrari, sí que funcio-
nen! Compleixen l’objectiu de
transferir els diners de la gent
cap a l’1% de la població. Es
tracta de privatitzar-ho tot. Mi-
ri el cas de Grècia: li van impo-
sar un memoràndum en què
l’obligaven a privatitzar això,
això, això... tant si era rendible
com si no. Van privatitzar la lo-
teria –generava ingressos molt
importants–, van vendre tots
els aeroports regionals a una
companyia alemanya... La gent

pateix, és clar, però les políti-
ques funcionen. Com diu Ian-
nis Varufakis, van anar contra
Grècia perquè era l’objectiu
més fàcil. Ara serà el torn d’Es-
panya i, finalment, França, que
està molt endeutada. François
Hollande ha firmat aquesta
terrible llei de reforma laboral
que és exactament la que vol la
patronal francesa i que busca-
va des de feia molts anys. Ara,
però, afortunadament, la gent
està reaccionant al carrer, ocu-
pant la plaça de la República, a
París, amb aquest moviment
anomenat Nuit Debout. No sa-
bem què acabarà passant a
França però, per primera vega-
da, els estudiants i els sindicats
van junts amb un programa co-
mú i això no va passar ni el
1968. I és que això seguirà així
fins que no elegim governs que
es plantin, que diguin no a
aquestes polítiques.

Els ‘papers de Panamà’ mostren
el mecanisme que permet als

més rics evadir impostos i aug-
mentar el seu patrimoni...
Això depèn de les lleis i les lleis,
dels estats. Miri, dimarts va co-
mençar a Luxemburg el judici a
un jove anomenat Antoine Del-
tour, el que va filtrar les dades
del Luxleaks [escàndol sobre les
operacions per fer pagar menys
impostos a les multinacionals].
Jean-Claude Juncker, actual

president de la Comissió Euro-
pea, era el primer ministre de
Luxemburg quan es feien tots
aquests acords amb les multi-
nacionals. No es pot dir que no
estigués al corrent del que s’es-
tava fent, oi? Qui hauria d’anar
a judici, doncs?

Encara que no acabi sent el
candidat demòcrata a la Casa
Blanca, com explica l’èxit de
Bernie Sanders?
Sanders és un socialdemòcrata
que té un programa perfecta-
ment factible i viable que pre-
veu coses com ara matrícules
gratuïtes a les universitats pú-
bliques o una cobertura mèdica
per a tothom, un objectiu que
l’Obamacare no ha aconseguit.
El seu èxit forma part del res-
sorgiment de la vella esquerra.
Fins ara no hi havia ningú. A
Obama l’han votat dues vegades
perquè la gent hi va dipositar
moltes esperances, però Obama
ha decebut la majoria d’aques-
tes esperances. ■
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Susan George, durant l’entrevista amb El Punt Avui, ahir a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

❝Hollande ha firmat
la reforma laboral
que buscava
des de feia anys
la patronal francesa
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