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A szabadkereskedelem Brüsszelben, Washingtonban, a brazil 
fővárosban (stb.) élő papjai beáldoznák 
• az európai mezőgazdaságot, 
• az élelmiszer-biztonságot, 
• környezetünket, 
• bolygónk éghajlatát, 
• sőt, egyfajta égő áldozatként az 

amazóniai esőerdőket
• a dél-amerikai kistermelőket, 
• őslakosokat

Égő áldozat az autóipar 
(és más szennyező iparágak) oltárán



  

A „szent GDP” és a „növekedés” felkent papjait 

a hatalom tüzében égő élőlények sikolya sem hatja meg,

e tűzáldozatot nekünk, közösen kell megállítani.



  

Ez nem a Csillagok háborúja:

- a „kereskedők” nem lázadók

↔a menedzserek a lobbistákkal együtt a 
Birodalom papságának szerepét betöltő eurokratákkal és 
diplomatákkal 
egy kasztot alkotnak.



  

Az óceán csendes



  

Trump – Jucker találkozó



  

TTIP 2.0 (TrumpDeal)



  

A Wall Street reménysége: Joe Biden



  

Itt nem csak a „Birodalom” dönt: beleszólhatnak a 
„tartományok” is (ratifikálás)
- Ciprus: a parlament leszavazta júliusban (újrázás a 
nyáron?)
- Hollandia: sikerül-e a szavazatvásárlás?
- Magyar parlament: nem kéne elsietni – főleg ratifikálni!

. 

A kanadai paktum



  

 
o EU-Mercosur „szabadkereskedelmi” egyezmény: Argentína, 
Brazília, Paraguay, 
Uruguay
- 20 évnyi tárgyalás után 2019-ben
jelentették be
- még nem írták alá
o jelentős kritikák sok oldalról:
 - 3 éve Fazekas Sándor agrárminiszter
és az Agrárkamara is ellenezte
- Franciaország, Ausztria, Írország
- vallóniai parlament, holland parlament

- https://merce.hu/2020/10/14/ego-aldozat-az-autoipar-oltaran/
- https://mtvsz.hu/uploads/files/EU-Mercosur.pdf

Dél-Amerikai Közös Piac



  

 

Így próbálják eladni 
az egyezményt



  

 



  

 



  

 GRAIN: kb. 34%-kal növelné az ÜHG-kibocsátást
- EU-ban betiltott, de a dél-amerikai országokban engedélyezett 
növényvédő szerek
- Francia kormány tanulmánya: 
megnövekedett marhahús-termelés évente legalább 25%-kal fokozná az 
erdőirtás mértékét, évente 36 ezer km² esőerdő elpusztítása  (~ Dunántúl)

Az EU-Mercosur egyezmény 
→  éghajlatváltozás



  

 
- A Bolsonaro által megtűrt, illegális fakitermeléssel és 
földzsákmánylással kapcsolatba hozható „esőerdő-maffiák”:  
megfélemlítést és erőszakot alkalmaznak a kistermelőkkel és 
őslakos közösségekkel szemben.
 2009 és 2018 között Brazíliában 363 földvédő és 
környezetvédő aktivistát gyilkoltak meg.

Megfélemlítés és erőszak



  

 

Greta és Merkel



  

 ISDS: Befektető-állam vitarendező mechnizmus
(„offshore bíróság”)
”A multi perel, az állam tejel”
- Chevron vs. Ecuador eset
 Európai Bizottság: Multilaterális 
Befektetői Bíróság (MIC) 

„Egy gyűrű mind felett”



  

 Több mint 3000 kötelező hatályú egyezmény védi a nemzetek feletti 
óriáscégek érdekeit

↔ egyetlen egyezmény sem védi az emberi jogokat és környezetünket a 

vállalatok túlkapásaival szemben.

–  Kötelező erejű nemzetközi egyezményre van szükség a multik 

megregulázására

Nemzetközi egyezményt az 

óriáscégek megregulázására!



  



 https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu

Vessünk véget a multik 

büntetlenségének!

https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/


  

Köszönöm a figyelmet!

Fidrich Róbert
fidusz@mtvsz.hu
www.mtvsz.hu
mtvsz.blog.hu

mailto:fidusz@mtvsz.hu

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20

