EU SÆTTER AMAZONAS I BRAND

I juni 2019 underskrev EU-Kommissionen en handelsaftale mellem EU og Mercosur-landene; Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay. Aftalen skal øge eksporten af biler, maskiner
og tekstiler fra EU til Mercosur-landene, mens landbrugsvarer som oksekød, fjerkræ og
sukker skal sælges til EU. Aftalen er en katastrofe for klima, landbrug og fødevaresikkerhed.

HANDELSAFTALEN KAN STADIG STOPPES

D. 17. september 2019 nedstemte EU-Parlamentet et forslag om at fordømme afbrændingen af
regnskovene i Amazonas. Klimaet står altså ikke højt på EU’s dagsorden.
EU’s handelsaftaler skal dog godkendes af alle medlemslandenes nationale parlamenter, før
aftalerne kan træde i kraft. Vælger blot ét medlemsland at stemme nej, falder hele aftalen.
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Det danske folketing har endnu ikke taget stilling til handelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene, og aftalen kan derfor stadig stoppes!

AMAZONAS BRÆNDER som konsekvens af øget skovfældning. Et valgløfte fra den brasilianske præsident Bolsonaro. Handelsaftalen med EU har således været med til at efterleve netop
dette valgløfte, og Amazonas er hærget af tusindvis af illegale brande, da konkurrencen om at
skabe ny landbrugsjord til de store kvæg- og soyaproducenter er hård. Taberne er biodiversiteten og de oprindelige befolkningsgrupper, der fordrives fra deres levesteder.
KLIMAET BLIVER DEN STORE TABER, fordi aftalen hvert år giver EU’s indre marked adgang
til 99.000 tons oksekød, 180.000 tons sukker og 100.000 tons fjerkræ fra Mercosur-landene.
Denne produktion vil skade klimaet via massive metan- og CO₂-udledninger samt øget fældning af regnskoven. Samtidig vil aftalen markant øge skibs- og flytrafik af industrivarer den
ene vej og landbrugsprodukter den anden vej til skade for klimaet.
FLERE LANDBRUGSORGANISATIONER har langet ud efter aftalen, fordi de europæiske landmænd kan ikke konkurrere med Mercosur-landenes fødevarepriser, og derfor risikerer at lide
store økonomiske tab.
FØDEVARESIKKERHEDEN forringes, fordi Mercosur-landene på nuværende tidspunkt anvender 240 sundhedsskadelige pesticider, der er forbudte herhjemme. Det vil være en umulig
opgave for EU at kontrollere, at disse pesticider ikke anvendes i fødevarer, der ender i EU’s
indre marked.

HJÆLP OS MED AT RÅBE DE DANSKE POLITIKERE OP!
Du kan være med til at få aftalen stoppet og udstille EU’s klimahykleri ved at skrive læserbreve, dele Folkebevægelsen mod EU’s budskaber om EU-Mercosur på de sociale medier eller
blive medlem af Folkebevægelsen mod EU, så vi sammen kan give Mercosur-aftalen endnu
mere modstand.

DER ER BRUG FOR FOLKELIG EU-MODSTAND
Bliv medlem af Folkebevægelsen mod EU

På alt for mange områder bestemmer EU i dag over vores hverdag. Folkebevægelsen mod EU
arbejder tværpolitisk for at tage demokratiet tilbage til Danmark. Vi arbejder for en dansk
udmeldelse af EU, øget nordisk samarbejde samt et godt og åbent nabosamarbejde med EU
og resten af verden med respekt for klima, miljø og menneskerettigheder.
For kun 50 kr. kan blive medlem resten af året.
Bliv medlem på folkebevaegelsen.dk/bliv-medlem/ eller scan QR-koden.
Du kan også støtte os med en donation via MobilePay på 62755.

DU KAN OGSÅ FØLGE OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
FolkebevaegelsenModEU
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