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

Az Európai Bizottság nemrég kereskedelmi egyezményt kötött a Mercosurországokkal (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.

1. A
 Z 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.
» 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 Mercosurtermesztők 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-dioxidkibocsátást 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

• 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

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
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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.

JEGYZETEK
1

Barona et al., “The role of pasture and soybean in deforestation of the Brazilian
Amazon”, Environmental Research Letters, April 2010. https://www.researchgate.
net/publication/231001308_The_role_of_pasture_and_soybean_in_deforestation_of_the_Brazilian_Amazon
2 Jonhatan Watts, “Amazon deforestation accelerating towards unrecoverable
tipping point”, The Guardian, 25 July 2019. https://www.theguardian.com/
world/2019/jul/25/amazonian-rainforest-near-unrecoverable-tipping-point
3 Jeff Tollefson “Deforestation ticks up in Brazil’s savannah”, Nature, 12 July 2018.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05695-9
4 Poor, Nemecek, “Reducing food’s environmental impacts through producers
and consumers” Science, 1st June 2018. https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987. See also : Reisinger, Clark, “How much do direct livestock
emissions actually contribute to global warming”, Global Change Biology, April
2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29105912
5 GRAIN, EU-Mercosur trade deal will intensify the climate crisis from Agriculture,
November 2019, https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/355/original/Mercosur%20EN%2004.pdf?1574417408
6 Jake Spring, “Soy boom devours Brazil’s tropical savanna”, Reuters, 28 August
2018. https://www.reuters.com/investigates/special-report/brazil-deforestation/
7 Fehlenberg et al., “The tole of soybean production as an underlying driver of
deforestation in the South American Chaco”, Global Environmental change,
volume 45, July 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0959378017305964
8 Ana Mano, “Brazil Agriculture Minister calls soy moratorium ‘absurd’ “, Reuters,
13 November 2019. https://www.reuters.com/article/us-brazil-soy-moratorium-idUSKBN1XN2LM
9 Trase, “Trase : New data on Trase shows soy Trade from Brazil’s Cerrado
driving climate emissions”, 13 December 2018. https://medium.com/trase/newdata-on-trase-shows-soy-trade-from-brazils-cerrado-driving-climate-emissions10cc949a04c4
10 Friends of the Earth Europe, “Sugar case and land use change in Brazil”, August
2010.http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_biofuels_
briefing_sugarcane_0810.pdf
11 Marcelo Teixera, “Brazil cancels decree barring sugarcane cultivation in the
Amazon”, Reuters, 6 November 2019.https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-agriculture/brazil-cancels-decree-barring-sugarcane-cultivation-in-the-amazon-idUSKBN1XG311
12 OECD, FAO, Agricultural Outlook 2016-2025, page 116. https://www.fao.org/3/ai5778e.pdf
13 International Maritime Organization, “Third IMO GHG study 2014”, http://www.imo.
org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
14 Anna Jean Kaiser, “ ‘Exterminator of the future’ : Brazil’s Bolsonaro denounced for
environmental assault, The Guardian, 9 May 2019. https://www.theguardian.com/
world/2019/may/09/jair-bolsonaro-brazil-amazon-rainforest-environment
15 Jonathan Watts, “Brazil’s new foreign minister believes climate change is a Marxist
plot”, The Guardian, 15 November 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/
nov/15/brazil-foreign-minister-ernesto-araujo-climate-change-marxist-plot
16 Jonathan Watts, “Jair Bolsonaro claims NGOs behind forest fire surge – but provides no evidence”, The Guardian, 21 August 2019. https://www.theguardian.com/
world/2019/aug/21/jair-bolsonaro-accuses-ngos-setting-fire-amazon-rainforest
17 ISAAA, “Facts and trends, Brazil”. https://www.isaaa.org/resources/publications/
biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20
Brazil.pdf

18 ISAA, “Facts and trends, Argentina”. https://www.isaaa.org/resources/publications/
biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20
Argentina.pdf
19 Larissa Mies Bombardi, A geography of agrotoxins use in Brazil and its relation to
the European Union, 2019, p. 34. http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/352/309/1388-1
20 Colin Kirkpatrick, Clive George, Final overview trade SIA EU-Mercosur, March
2009. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/april/tradoc_142921.pdfSee
also : LSE Consulting, Sustainability Impact Assessment in support of association
agreement negotiations between the European Union and Mercosur, January
2018.https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156631.pdf
21 Crispin Dowler, “Soya, Corn and Cotton make Brazil world leader for hazardous
pesticides”, Unearthed and Public Eye, 20 February 2020. https://unearthed.
greenpeace.org/2020/02/20/brazil-pesticides-soya-corn-cotton-hazardous-croplife/
22 End-of-visit statement by the United Nations Special Rapporteur on human rights
and hazardous substances and wastes, June 2019. https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25434&LangID=E
23 Davis, Belk, “Managing meat exports considering production technology
challenges”, Animal Frontiers, July 2018. https://academic.oup.com/af/article/8/3/23/5038524
24 Polina Devitt, Ana Mano, “Russia to resume some beef and pork imports from
Brazil”, Reuters, 31 October 2018. https://www.reuters.com/article/us-russia-brazilmeat/russia-to-resume-some-beef-and-pork-imports-from-brazil-idUSKCN1N52Q9
25 Sharma, Shlesinger, The rise of Big Meat. Brazil’s extractive industry, Institute for
Agriculture and Trade Policy, November 2017. https://www.iatp.org/sites/default/
files/2017-11/2017_11_30_RiseBigMeat_f.pdf
26 Andrew Wasley et al., “JBS, the Brazilian Butchers who took over the world”, The
Bureau of Investigative Journalism, 2 July 2019 https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2019-07-02/jbs-brazilian-butchers-took-over-the-world
27 Human Rights Watch, Rainforest Mafias : How violence and impunity fuel deforestation in Brazil’s Amazon, September 2019, p.58. https://www.hrw.org/sites/
default/files/report_pdf/brazil0919_web.pdf
28 Death toll calculated from the data collected in Global Witness’ annual reports
on the situation of environmental and land defenders. See for example the latest
issue : Global Witness, “Enemis of the State? How governments and business
challenge land and environment dedenders, July 2019. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/
29 Human Rights Watch, Rainforest Mafias, op.cit.
30 Brazil’s Indigenous People Articulation, “Report note against Amazon destruction process by the Bolsonarian government”, 23 August 2019. https://apib.
info/2019/08/23/report-note-against-amazon-destruction-process-by-the-bolsonarian-government/?lang=en
31 David Miranda, “Bolsonaro wants to end democracy in Brazil. Here is one way
he could do it”, The Guardian, 21 November 2019. https://www.theguardian.com/
commentisfree/2019/nov/21/bolsonaro-brazil-military-dictatorship-violence
32 ILO, “Ratifications of fundamental Conventions by coutry”, NORMLEX.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F

IMPRESSZUM
A kutatást készítette: Thomas Dauphin, Mute Schimpf

www.mtvsz.hu

Írta : Helen Burley

Facebook.com/mtvsz

Közreműködött és szerkesztette: Paul de Clerck, Laura Hieber

instagram.com/mtvsz

Tördelés: Noble Studio

twitter.com/mtvsz

Fordítás: Parall Richárd
Lektorálta: Fidrich Róbert, Kapitányné Sándor Szilvia
Felelős kiadó: Éger Ákos ügyvezető elnök, Magyar
Természetvédők Szövetsége
Fotók: Victor Moriyama
Budapest, 2020. április
Magyar Természetvédők Szövetsége
1091 Budapest, Üllői u. 91/B.

A Föld Barátai Európa köszönetet mond az Európai
Bizottság (LIFE Program) pénzügyi támogatásáért.
A kiadvány tartalma kizárólag a Föld Barátai Európa
véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik meg
a támogató álláspontjával. A támogató nem tartozik
felelősséggel a kiadványban szereplő információk
bármilyen jelegű felhasználásáért.

