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 01:00 uur  
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 TNI.org/TTIPdebat 

Jeronim Capaldo

Agnes Jongerius

Ewald Engelen

Cathelijne Passchier

Ronald Roosdorp

Debatleider: Eric Smit

Al bijna twee jaar onderhandelen de VS en de Europese Unie over een  
nieuw vrijhandelsakkoord (TTIP). Wat er precies besproken wordt,  
weten we eigenlijk niet. Wat zijn de gevolgen voor Nederland, voor  
Europese werknemers en voor het milieu? Grote bedrijven willen dit 
verdrag heel graag, maar wat gaat het nu concreet opleveren?  
Hoe roze is het plaatje? Of hoe zwart? Kom op vrijdag 17 april  
naar Het Grote TTIP-debat in het Volkshotel en kom er achter! 
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HEt debat over het vrijhandelsverdrag tussen 
de EU en de VS

Waar

In het Volkshotel  
in Amsterdam, Wibautstraat 150
Wanneer

Op vrijdag 17 april  
van 20:00-22:00 uur.  
Bar open tot 01:00 uur. 
Hoe

Kaartjes zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar en kosten € 5  
(inclusief drankje).  
Aan de deur zijn kaartjes € 7,50

Wie

Jeronim Capaldo, econometrist bij de 
Internationale Labour Organization (ILO)

Agnes Jongerius,  
PvdA-Europarlementariër

Ewald Engelen, professor f inanciële 
geograf ie aan de UvA

Cathelijne Passchier,  
vice-voorzitter van de FNV

Ronald Roosdorp, directeur Internationale 
Marktordening en Handelspolitiek, 
ministerie van Buitenlandse Zaken

Debatleider: Eric Smit (Follow the Money)

HEt debat over het vrijhandelsverdrag tussen 
de EU en de VS
Al bijna twee jaar onderhandelen de VS en de Europese Unie over een  
nieuw vrijhandelsakkoord (TTIP). Wat er precies besproken wordt,  
weten we eigenlijk niet. Wat zijn de gevolgen voor Nederland, voor  
Europese werknemers en voor het milieu? Grote bedrijven willen dit 
verdrag heel graag, maar wat gaat het nu concreet opleveren?  
Hoe roze is het plaatje? Of hoe zwart? Kom op vrijdag 17 april  
naar Het Grote TTIP-debat in het Volkshotel en kom er achter! 

meer info: TNI.org/TTIPdebat  


