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Info Brief 150
◙ Impact van de rechtsvorderingen van investeringen tegen staten van Latijns-Amerika
en de Caraïben.
Wat ons zoal bezig houdt in onze werking.
Het Transnational Institut (TNI-Amsterdam) waarmee we met EU-LAT Network
samenwerken publiceerde in februari dit jaar een analyse over de Akkoorden InvesteerderStaat (tot november vorig jaar.)
Hieronder vinden jullie een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Geen leuk verhaal!
Gedurende de jaren '90 ondertekenden de landen van Latijns-Amerika en de
Caraïben (ALC) honderden internationale akkoorden die de buitenlandse investeringen
beschermen en aan de investeerders rechten zonder precedenten vergunnen. Daarin was
begrepen het opvorderen van de staten voor de internationale rechtbanken wanneer de
investeerders menen dat hun winsten op een of andere manier benadeeld werden door
de handelingen van de betrokken regeringen.
Na 30 jaar is het
overduidelijk dat die
internationale akkoorden
geen instrument bleken
te
zijn
om
de
ontwikkeling
in
de
betrokken landen te
bevorderen. Integendeel,
ze hebben vernietigende
effecten
met
zich
meegebracht.

De 282 rechtsvorderingen tegen landen van de ALC-regio vertegenwoordigen 29%
op wereldvlak. Dit betekent dat ALC de tweede grootste regio is die opgevorderd wordt.
De investeerders kregen gelijk in 69% van de opgeloste zaken, ofwel door een voordelige
uitspraak of door een voordelig akkoord tussen de partners.

De regeringen van Argentinië, Venezuela, Mexico, Ecuador, Bolivië y Peru zijn
de meest opgevorderde landen van de regio. Alles samen: 206 opvorderingen. Hetzij 73%
van het totaal tegen de landen van Latijns-Amerika en de Caraïben.
Het CIADI (de wereldleider voor oplossingen van conflicten met internationale
investeringen) krijgt 78% van het totaal van de bekende opvorderingen tegen staten
van de regio aan.
Guatemala kreeg 6 vorderingen te verwerken
De vorderingen, gelinkt aan mijnbouw, gas en
petroleum maken 23% van het totaal uit.
De helft daarvan werden gepresenteerd na 2011.
86% van de vorderingen kwamen vanuit
Amerikaanse, Canadese en Europese
investeerders (voornamelijk Spanje, Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Nederland).

De Latijns-Amerikaanse regeringen werden veroordeeld tot betalingen aan de
investeerders voor een totaal van 31.170 miljoen dollar
Met de helft daarvan kan
de extreme armoede
in 16 LatijnsAmerikaanse landen
opgelost worden.
(volgens de Verenigde
Naties)
(Vorig jaar zetten we ons
met het Europees Netwerk
van
Oscar
Romero
Comités resoluut achter de
Europese campagne die op
enkele maanden tijd meer
dan 1,5 miljoen stemmen
haalde. Ook
11.11.11. deed volop mee.)
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