
AZ EMBEREK, 
EGÉSZSÉGÜK ÉS A 
BOLYGÓ KIÁRUSÍTÁSA
AZ EU-MERCOSUR KERESKEDELMI 
EGYEZMÉNY VALÓDI ÁRA



1.   AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK 
KIBOCSÁTÁSÁNAK NÖVELÉSE,  
A KÖRNYEZET KÁROSÍTÁSA

Az EU-Mercosur egyezmény növelni fogja az olyan termékek kereskedelmét, amelyek 
előállítása fokozza az erdőirtásokat és súlyosbítja az éghajlatváltozást, ezzel együtt növelve a 
szállításból, különösen a hajózásból származó kibocsátásokat. A mezőgazdasági termelésre 
vonatkozó kereskedelmi ösztönzők sok helyen károsítani fogják a biodiverzitást, mivel legelők és 
szántóföldek létesítése miatt élőhelyeket pusztítanak el, valamint a mérgező növényvédőszerek 
használatának mértéke is növekedni fog, veszélyeztetve a dolgozókat, fogyasztókat és az 
élővilágot. Ezen felül az egyezmény a környezetszennyező EU-s autóipari eladásokat is 
serkenteni fogja, tovább növelve ezzel az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását. 

•	Az alacsonyabb vámokat bevezető új kereskedelmi szabályok ösztönzőleg fognak hatni a 
mezőgazdasági termelésre a Mercosur-országokban, különösen három olyan kulcstermék 
esetében, amelyekről közismert, hogy előállítása az erdőirtás hajtóerői közé tartozik,  
rombolja a környezetet és gyorsítja az éghajlatváltozást. 

Az Európai Bizottság nemrég kereskedelmi egyezményt kötött a Mercosur-
országokkal (Dél-amerikai Közös Piac: Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay). 
Ratifikálása esetén a két blokk által valaha kötött kereskedelmi egyezmények 
közül ez lenne a legnagyobb az érintett polgárok számát tekintve. Az egyezmény 
azonban óriási károkat okozna az emberek és a bolygó számára.
Súlyos következmények várhatók regionális és globális szinten is: nagyobb, az 
eddigieknél még komolyabb tüzek az Amazonas-medencében, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának egekbe szökő mértéke, a helyi élelmiszer-termelés zavarai 
a Mercosur-országokban, az európai élelmiszerbiztonság veszélyeztetése 
növényvédőszerekkel és más mérgező anyagokkal.
Az egyezmény aláírása erősítené Jair Bolsonaro, Brazília elnökének pozícióját, 
aki közismerten támadja az őslakosok, nők, földművesek és más dolgozók jogait, 
rombolja a környezetet az országban és aláássa az éghajlatvédelemmel  
foglalkozó Párizsi Megállapodást. 
A hatályba lépéshez az EU-Mercosur egyezményt el kell fogadnia az Európai Unió 
Tanácsának, a Parlamentnek és a tagállamok parlamentjeinek. Ez az a pillanat, 
amikor határozottan el kell utasítanunk ezt a szörnyű kereskedelmi megállapodást, 
amely számos különböző módon okozna kárt az embereknek, az éghajlatnak  
és a környezetnek.  

 » MARHAHÚS 
Az egyezmény 30%-kal fogja 
növelni a marhahús importját az 
EU-ba. A marhahús iránti kereslet 
az erdőirtás egyik legfőbb 
hajtóereje Brazíliában,1 ahol 
percenként három futballpályányi 
terület veszik el az Amazonas 
esőerdőiből.2 Paraguayban 
és Argentínában szintén 
irtják az erdőket a marhahús 
termeléséhez.3 A marhahús 
előállítása az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának egyik 
fő és közvetlen forrása,4 amely 
hozzáadódik az erdőirtásokból 
keletkező kibocsátásokhoz. A 
mezőgazdasági termékekből 
származó ÜHG-kibocsátások 
várható emelkedésének 82%-át  
a marhahús okozza majd.5

 » SZÓJA 
mivel ez az első számú állati takarmány mind 
a Mercosur-, mind az EU-országokban – 
különösen a nagyüzemi állattenyésztés során 
–, az egyezmény növelni fogja a Mercosur-
termesztők áruja iránti keresletet. A kereskedés 
megkönnyítése érdekében eltörlik az 
Argentínából EU-ba érkező szója exportadóit. 
Ez a szója terjedésének frontvonalában a 
brazil Cerrado6 és az argentin és paraguayi 
Chaco7 területeken még nagyobb mértékű 
erdőirtáshoz, a biológiai sokféleség és fontos 
élőhelyek erőteljesebb csökkenéséhez vezet. 
A szójatermesztés emellett kiterjedhet az 
amazonasi területekre Brazíliában, ahol jelenleg 
ezt megakadályozza a „szójamoratórium”, amit 
azonban a kormány és a szójatermesztők is 
megkérdőjeleznek.8 A brazil Cerrado területen a 
szójatermesztés elterjedése 2006 és 2017 között 
143 millió tonnányi szén-dioxid- 

kibocsátást eredményezett.9 

CUKORNÁD  
az ebből előállított etanol 
bioüzemanyaggá alakítható, 
amely a fosszilis üzemanyagok 
alternatívájaként használható 
a szállítmányozásban. A 
cukornád termesztése fentiek 
mellett az erdőirtás egyik fő 
oka,10 ebből következően 
pedig súlyosbítja az 
éghajlatváltozást. 2019-ben 
a brazil kormány eltörölte 
a cukornád termesztésére 
vonatkozó tiltást az 
amazonasi területeken11 
– a döntés aggodalomra 
ad okot, mivel 2025-re a 
globális etanoltermelés 
növekedésének fele 
várhatóan Brazíliától  
származik majd.12

 »   »   »  



Az egyezmény aláírása támogatást jelent Jair Bolsonaro brazil elnök 
kormányának, akit Brazília éghajlatának és környezetvédelmi politikáinak 
szisztematikus lerombolásával vádolnak.14

Brazília külügyminisztere, Ernesto Araújo szerint „nincs klímakatasztrófa” 
és „az éghajlatváltozás egy marxista összeesküvés”.15

Bolsonaro elnök megvádolta a színész Leonardo DiCapriót az esőerdők 
pusztításának finanszírozásával, és azt állította, civilszervezetek állnak  
az erdőtüzek mögött.16

•	A vámmentességet bevezető új kereskedelmi szabályok ösztönözni 
fogják az autók és alkatrészek gyártását az EU-ban. Emiatt bővül az EU 
környezetszennyező autóiparának piaca, és növekszik a Mercosur-országokban 
eladott éghajlatkárosító városi terepjárók (SUV) száma. 

•	Az Atlanti-óceánon átívelő élénkülő kereskedelem növelni fogja a hajózásból 
származó kibocsátásokat is. A teherszállító hajók már most a globális 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 3%-áért felelősek.13
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2.  MÉRGEZŐ ÉTEL A TÁNYÉRUNKON 

Az egyezmény a Mercosur-országokból importált élelmiszerekre vonatkozó 
szabályok lazítását, az ellenőrzéseket gyengítését vonja maga után – 
Brazília élelmiszerbiztonsági botrányainak magas száma és a két blokk 
élelmiszerbiztonsági előírásai közötti óriási különbségek ellenére. 

•	Veszélybe kerülnek a génmódosított élelmiszereket és növényeket korlátozó 
EU-s szabályozások. Brazília és Argentína termeszti a világon a legtöbb 
génmódosított szóját és kukoricát; a brazil17 és az argentin18 szója 95%-
a génmódosított. A megállapodás lehetővé tenné a két országnak, hogy 
előmozdítsák a génmódosított növények piacra jutását. 

•	A fogyasztók veszélyes mértékben leszek kitéve a növényvédő  
szereknek az importált élelmiszerek miatt: Brazíliában 149 olyan  
növényvédő szer van használatban, amelyeket az EU-ban egészségügyi  
és élelmiszerbiztonsági okok miatt betiltottak.19 Brazília használja a világon  
a legtöbb növényvédőszert;20 a mérgező glifozátot széles körben 
alkalmazzák génmódosított növényeken.21

Nemrég Brazíliában járt az ENSZ különmegbízottja, aki útja 
után arra figyelmeztetett, hogy mezőgazdasági vegyszerek 
ennyire intenzív használata „növényvédőszerek által okozott 
mérgezési hullámot” indíthat az országban,22 és a kormányt 
növényvédőszerek szabadjára eresztésével vádolta, amely 
generációkat mérgez meg.  

•	 A fogyasztók érintkezhetnének az élelmiszerekben megtalálható raktopamin 
nevű növekedési hormonnal. Bár az importált húsnak raktopamin-mentesnek 
kell lennie, az egyezmény hatására csökkennek a határellenőrzések, 
amelynek következtében fennáll a veszély, hogy a hormont tartalmazó 
importokat nem szűrik ki.23 A raktopamint 160 ország tiltotta be, beleértve 
az EU-t, mivel veszélyt jelent az emberi egészségre. Kimutatták brazil 
húsexportokban,24 valamint használata engedélyezett Argentínában is.

•	 A Mercosur-országokból érkező import csökkentett ellenőrzése 
miatt az európai fogyasztók olyan más egészségügyi veszélyekkel is 
szembesülhetnek, mint a szalmonellával fertőzött hús. Ez a veszély 
növekszik, mert EU-s kereskedelmi tisztviselők engedékenyebb 
ellenőrzést ajánlottak fel a Mercosur-országbeli vágóhidaknak. 

•	A világ legnagyobb húsexportőre,25 a brazil JBS nevű cég már számos 
botrányba keveredett romlott hús eladása, politikusok megvesztegetése 
és bennfentes kereskedelem miatt. Ez az egyezmény még nagyobb 
részesedést biztosítana a globális hússzektorból a cég számára.  
A JBS 77 000 marhát vág le nap mint nap.26

Amellett, hogy növeli a nem biztonságos élelmiszerek behozatalának 
kockázatát, az egyezmény 30%-kal megnöveli a marhahús importját az EU-ba. 
Ezzel leviszi az árakat, ami hátrányosan érinti a tejtermékeket és marhahúst 
termelő európai gazdákat, és több kistermelő is tönkre mehet.  
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3.  AZ EMBERI JOGOK  
LÁBBAL TIPRÁSA 

Az egyezmény aláírása egyúttal azt is jelenti, hogy az EU elfogad és támogat egy 
olyan kormányt – Brazíliáét –, ahol az emberi jogokat semmibe veszik, és emellett 
a demokrácia és a jogállamiság is folyamatosan csorbát szenved. Ezen felül az 
egyezmény a munkavállalók jogait is aláássa. 

•	A Bolsonaro által megtűrt, illegális fakitermeléssel és földzsákmánylással 
kapcsolatba hozható „esőerdő-maffiák” megfélemlítést és erőszakot – a 
gyilkosságokat is beleértve – alkalmaznak a kistermelőkkel és őslakos 
közösségekkel szemben, akik akadályt jelentenek a tevékenységeikben.27

•	A 2009 és 2018 közötti időszakban Brazíliában 363 olyan esetet jelentettek, 
amelyben földvédő és környezetvédő aktivistákat gyilkoltak meg.28 Ebben az 
országban fordul elő messze a legtöbb ehhez hasonló bűncselekmény, amelyek 
elkövetői nagyrészt büntetlenül maradnak, mivel ezeket az eseteket szinte soha 
nem vizsgálják ki és nem indítanak büntetőeljárást.29

Brazil közösségek nemrég figyelmeztettek, hogy Bolsonaro elnök 
még nagyobb mértékű erőszakot készül alkalmazni ellenük: a Brazil 
Amazóniai Őslakosok Együttműködése (Coordination of Indigenous 
People of the Brazilian Amazon) nevű szervezet, amely 160 különböző 
őslakos népet képvisel mintegy 110 millió hektáron Amazóniában, 
mélyen elítélte „a kormány őslakosellenes, környezetellenes és 
népirtó beszédeit”, amelyek gerjesztik otthonaik, megélhetésük és 
Amazónia rohamos pusztítását.30

•	Bolsonaro néhány szövetségese nyíltan támogatja a diktatúra-korszak 
törvényeinek visszaállítását, eltörölve alapvető szabadságjogokat a  
lakosság körében.31

•	Az egyezmény csak a Kereskedelem és Fenntartható Fejlődés című fejezetében 
tesz említést az emberi jogokról és az őslakosok jogairól; ez nem kötelező erejű, 
így nem érvényesíthető. Emellett nem védi explicit módon a dolgozók jogait 
sem. Brazília nem ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló 1948-as egyezményét,32 
azaz nem támogatja a szakszervezetek létrehozását, sem a jogukat szervezett 
formában védő dolgozókat.



A fentiek a teljesség igénye nélkül mutatnak be néhány példát 
az EU-Mercosur megállapodás katasztrofális következményeiből, 
amelyek bekövetkeznének az egyezmény alkalmazása esetén. 
Az éghajlatra, a környezetre, és élelmünk minőségére gyakorolt 
elképzelhetetlenül káros hatásokra, valamint az emberi jogok 
védelmezőinek helyzetére tekintettel a Mercosur-országokban, 
követeljük, hogy a kormányok határozottan utasítsák el ezt a 
kereskedelmi egyezményt, amíg még megtehetik. 
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