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25 skäl
Detta dokument presenterar en lista med 25
skäl till varför avtalet mellan EU och
Mercosur[1] kommer att försämra samhällets
möjlighet att uppnå mål 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11,
12, 13 och 15 av Agenda 2030:s globala mål för
en hållbar utveckling, liksom Europas förmåga
att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.
Handelsavtalets implementeringen kommer
att påskynda miljöförstöringen och
klimatkrisen, öka kränkningarna av de
mänskliga rättigheterna och straffriheten.
Småskaliga bönder, urfolk och andra
människor som bor på landsbygden både i
Mercosur-länderna och EU är särskilt hårt
drabbade av ökningen av den
exportorienterade och kemikalieintensiva
jordbruksmodellen som även förstör
biodiversiteten och ekosystem.
Avtalet är ett hot för mänsklighetens
överlevnad eftersom över 75 procent av maten
vi konsumerar kommer från småskaligt
jordbruk och inte det stora industriella
jordbruket som avtalet gynnar[2].
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Kapitel 1

Avtalet begränsar möjligheten att uppfylla
Parisavtalets mål genom att uppmuntra
mer utsläpp av växthusgaser
Tillsammans med avskogning är förbränningen av fossila
bränslen till energi och djurhållning en av de största
orsakerna till den globala uppvärmningen. Avtalet mellan EU
och Mercosur skulle öka samtliga av dessa faktorer:

1) genom ökad handel med produkter som släpper ut
koldioxid
Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) står det industriella jordbruket för
upp till 37% av de globala utsläppen av växthusgaser och forskning
visar att just köttproduktion är en stor direkt källa[3].
Köttimporten till EU beräknas öka med 50 % i och med avtalet,
vilket står för 82% av den förväntade ökningen av växthusgaser
från jordbruksprodukter importerade från Mercosur till EU[4] [5].
Andra produkter som soja och kyckling leder också till utsläpp av
växthusgaser både i produktion och transport.
För att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till
1,5°C till år 2050, måste koldioxidutsläppen globalt mer än halveras
från dagens nivå. Om det industriella jordbruket fortsätter att
använda de tekniker som används idag, kommer alla andra sektorer
i stället skulle behöva minska sina utsläpp till helt omöjliga
nivåer[6].

2) genom ökad handel med produkter som driver på
avskogning:
Det beräknas att mellan 11 och 39 procent av alla koldioxidutsläpp orsakade av mänsklig
aktivitet kommer från skogssektorn[7]. Forskning visar tydligt vad effekten blir av
avskogningen i brasilianska Amazonas och andra ekosystem när markanvändningen
ändras: skogen ersätts av boskapsuppfödning och annan jordbruks-industri[8].
Produkterna, så kallade forest risk commodities och dess efterverkningarna är ytterligare
ett hot och påverkar också skogar i bland annat Paraguay och Argentina. Ett exempel på
en sådan produkt är sockerrör som används till biobränsle och som förespråkas som ett
alternativ till fossila bränslen i transporter. Brasilien har under de senaste årtiondena
ökat sin produktion av biobränslen genom bland annat sockerrör och förväntas stå för
hälften av ökningen av den globala etanolproduktionen fram till år 2025[9].
Sockerrörsodlingen står bakom en betydande del av avskogningen i Amazonas. År 2019
hävde den brasilianska regeringen förbudet mot att odla sockerrör i Amazonas, vilket har
ökat hotet om avskogning i området. Den brasilianska regeringens systematiska
nedmontering av skyddet för miljö och försvagningen av ansvariga myndigheter, gör att
frihandel utan avskogning inte är möjligt i nuläget. Ett annat problem är att utsläppen av
växthusgaser från avskogning inte inkluderas i beräkningar av utsläpp från produktionen
av varor.

Photo: Avskogning i Brasilienska Amazonas. Jordens Vänner, 2019.

3) genom ökade
investeringar av EU:s
finansiella institutioner i
verksamhet som driver på
avskogning:
Effekten av avtalet bör inte bara mätas i
specifika varor eftersom en betydande del
av avtalet syftar till att liberalisera tjänster,
inklusive öka finansiella tjänster.
Europeiska bankers och investerares roll i
att finansiera avskogning är
väldokumenterad[10] och att förenkla
dessa aktörers agerande i Mercosurländerna kommer öka hotet mot skogar och
urfolks territorier[11].

4) genom ökade utsläpp
från transporter, främst
sjöfart
Fraktfartyg står idag för 3 % av de globala
utsläppen av växthusgaser[12]. Ökad
efterfrågan på transporter är raka
motsatsen till vad som behövs för att
minska utsläppen och nå 1,5- gradersmålet.
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5) genom att biologisk
mångfald utplånas:
En allt intensivare förändrad
markanvändning utgör ett hot mot
Amazonas regnskog, savannområdet
Cerradon och de torra skogarna i
slätt-landsområdet el Chaco
(Brasilien, Argentina och Paraguay)
som är avgörande för att stabilisera
världens klimat och den biologiska
mångfalden. 2020 års pandemi
vittnar om konsekvenserna som
förlust av biologisk mångfald
innebär. Ett resultat av en ökad
inskränkning av området för den
biologiska mångfalden genom
mänsklig aktivitet så som
expansionen av det industriella
jordbruket. Det ökar risken för fler
sjukdomsframkallande organismer
och har en direkt effekt på den
nationella sociala tryggheten och
sjukvården[13].

Kapitel 2

Avtalet mellan EU och Mercosur begränsar
möjligheten att nå de 2030 globala
hållbarhetsmålen
genom att det bidrar till negativa effekter på småskaliga
bönder i Latinamerika och på matsuveräniteten [14]
6) ökat tryck på mark som tillhör urfolk, småskaliga
bönder och deras samhällen
bidrar till att allt fler människor kommer att tvingas bort från sina marker genom
mekanismerna som möjliggör land-grabbing i Latinamerika[16]. I Argentina, Paraguay
och inte minst Brasilien har soja-boomen bidragit till omfattande skogsskövling,
utarmning av den biologiska mångfalden, vattenbrist och ökade markkonflikter. Många
av regionens småskaliga bönder tvingas överge sina marker på grund av landgrabbing,
eller blir sjuka och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av industrijordbrukets
starka gifter som sprids med vind och vatten.
Ett exempel är delstaten Rondônia i brasilianska Amazonas, som satellitbilden här
nedan visar (karta 1). Den röda färgen markerar avskogade områden där Amazonas
skog inte längre finns, och de andra färgerna markerar nationalparker, reservat och
mark som tillhör urfolk. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med mark för att öka
varuproduktion utan att det också innebär omfattande landgrabbing och
tvångsförflyttning av människor.
Karta - Geomonitoring of
deforestation in
Rondonia State,
Brazil, 2015.
Credits: Kanindé
Association and
Instituto
Socioambiental,
Brazil.
Research financed by
Moore Foundation
and the Norwegian
Embassy.

7) och främja avskogning där för att uppfylla gröna mål här
För att uppfylla Europas ”gröna” mål om drivmedel kommer importen av
etanol- och sojaprodukter från Mercosur-länderna att öka. Den ökade
avskogningen och landgrabbing som detta innebär kommer skada miljön
utomlands för att klimatmål ska uppnås hemma – ett kolonialt beteende som
Europa måste lämna bakom sig.
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Kapitel 3

Negativa effekter för småskaliga bönder
och matsuveränitet i Europa
8) att makten finns hos ett
fåtal stora aktörer:
Erfarenhet visar att investeringar och
ekonomisk utveckling som främjas
av frihandelsavtal framför allt landar
hos stora företag[17]. I dess
nuvarande form utökar avtalet
marknaden för storskaliga aktörer
medans medelstora, mindre jordbruk
och småskalig matproduktion inte
uppmuntras. Småskalig
matproduktion är nyckeln för att
bevara ett diversifierat och stabilt
jordbruk.

9) bönders ökade skulder
och konkurser

Starkare djurvälfärd och hälsostandard
inom EU jämfört med länder i Mercosur
gör jordbruk inom EU dyrare. I Sverige
minskar matproduktionen stadigt då de
mindre och medelstora jord- och
skogsbrukarna inriktade på inhemsk
produktion och konsumtion fråntas
möjligheten att försörja sig på sitt
brukande på grund av låg lönsamhet.
Dessutom finns inte förutsättningar för
att en ny generation bönder ska fylla de
luckor som uppkommer. Sverige är det
land i EU som har den lägsta
lönsamheten för jordbruksföretag.
Att vara småskalig bonde i Sverige idag
innebär att acceptera hårt arbete för
halva inkomsten ned till nästan ingen
inkomst jämfört med vanliga
medborgare.

10) ökad avfolkning i landsbygdsområden
Avtalet kommer att påskynda avfolkningen
av den svenska landsbygden. När bönder
eller renskötare tvingas lägga ned blir det
även mindre jobb runt om, vilket i sin tur
påverkar möjligheterna att bedriva jordoch skogsbruk och renskötsel då service
monteras ned och tillgång till samarbetspartners minskar.
När färre människor är verksamma i gröna
näringar, minskar tillgång på transporter
och varor och då blir transporter,
reservdelar och insatsvaror dyrare.
Erfarenhet visar att jordbruk som
avvecklats mycket sällan återuppstår. Då
mark som inte brukas är dyr att få brukad
igen. Både markresurser och kunnande går
förlorade i och med nedläggning av
jordbruk. Jord- och skogsmark har blivit en
populär investering vilket ytterligare
försvårar för dem som behöver mark för
brukande brukande då priserna blir höga.
Avtalet kommer även öka exploatering av
naturresurser i Sverige vilket ytterligare
försämrar förutsättningarna för jord- och
skogsbruk och rennäring. En avfolkad
landsbygd öppnar upp för miljöförstöring
och exploatering.

Källa: Sverige Radio. Frederik Sandberg

11) en ännu lägre civil
beredskap på grund av
minskad lokal
matproduktion
Om Sveriges gränser stängs skulle maten
ta slut inom tre dagar. I första hand beror
det på bränslebrist, men även om det
fanns transportmedel skulle maten vara
slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har
vi inte längre några beredskapslager alls,
varken av mat eller bränsle. Antalet
bönder har minskat drastiskt och landets
självförsörjningsgrad på mat är nu
mindre än 50%[18].

Jordbrukare och småproducenter är
centrala för den civila beredskapen. Fler
småskaliga jordbrukare är en garanti för
att vi ska klara nästa krissituation som
kan komma av krig, pandemi eller
naturkatastrof på grund av
klimatförändringar. Inte bara för att de
producerar maten, utan också för det
tekniska kunnandet och den
decentraliserade maskinparken som
behövs vid en allvarlig kris. Dessutom har
ett homogent jordbruk lägre
motståndskraft vid förändringar eller
angrepp.

12) minskad makt att besluta över
livsmedelssystemen
Idag fattas beslut om markanvändningen och
matproduktion främst på EU-nivå och avtalet mellan EU
och Mercosur kommer ytterligare minska inflytandet för
bönder och Sveriges befolkning över besluten om
livsmedelssystemen (produktion, handel och
konsumtion). Den svenska staten kommer även få ett
lägre självbestämmande över det nationella
livsmedelssystemet. En mer liberal handel betyder inte
heller fler valmöjligheter för konsumenter då det
tillintetgör en varierad lokal produktion till förmån för
utländskt storskaligt industriellt jordbruk.

13) mindre chanser för en omvandling
till hälsosammare och mer hållbara
livsmedelssystem
Avtalets incitament till industriella exportorienterade
storskaliga jordbruk överensstämmer inte med ett
socialt och ekologiskt hållbart livsmedelssystem. Det
nuvarande globala livsmedelssystemet och politiken
som stödjer det (så som olika handelsavtal) har inte
utrotat hunger - ett grundläggande mål i Agenda 2030.
Hungern kommer dessutom att öka som följd av
pandemin 2020. Samtidigt har vi ett växande problem
med fetma i världen. Sårbarheten och felkonstruktionen
i vårt nuvarande livsmedelssystem har blivit uppenbar
under pandemin[19]. Störningar i livsmedelsproduktion,
distribution och tillgång på mat påverkar mest de
marginaliserade grupperna. Att småskaliga bönder och
lantarbetare saknar rättigheter och värdiga arbetsvillkor
har också synliggjorts under pandemin, samt den
våldsamma kontexten som många lever under[20].
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Vi behöver hållbara och moraliskt försvarbara
livsmedelssystem med näringsrik mat som bevarar och
främjar den biologiska mångfalden. Därför måste
vi förändra hur vi producerar och konsumerar mat men
även vår relation till naturen. Alternativ som
agroekologi[21] erbjuder flera bidrag till denna
nödvändiga omställning [22], i motsats till den
industriella jordbruksmodell som främjas i avtalet[23].

Kapitel 4

Den politiska signalen det innebär att
bortse från brott mot mänskliga
rättigheter:

14) belöningen av brott mot mänskliga rättigheter:
EU står ofta i framkant när det handlar om att lyfta fram mänskliga rättigheter och
skydd av miljön. Detta är särskilt viktigt i en kontext av ständigt minskande
demokratiskt utrymme för aktörer i det civila samhället. En rapport från Swedwatch
visar att jordbruks-och livsmedelsindustrin var den sektor där flest miljö- och
människorättsförsvarare mördades i världen 2018 [24]. Brasilien finns bland dom 5
länder som toppar listan, även under 2019 [25]. Rapporten visar tydligt kopplingen
mellan utbredningen av det industriella jordbruket, som påföljd av en ökad handel
med mark och naturresurser, samt det våld och utsatthet som världens småskaliga
bönder, lantarbetare och urfolk utsätts för i dess spår. Att skriva under avtalet med
Brasilien är att blunda för brott mot människors- och naturens rättigheter, och att
uppmuntra straffrihet internationellt.

15) ökad handel ger negativa effekter på människor som
lever i landsbygdsområden och i skogen[26][27]:
Ett exempel är maffian i den brasilianska regnskogen som har kopplingar till illegal
avverkning och landgrabbing [28]. De använder hot och våld mot småskaliga
bönder och urfolkssamhällen som hindrar deras verksamhet, i flera fall med mord
som utgång. Mellan 2009 – 2018 rapporterades 363 mord på miljö- och
människorättsförsvarare i Brasilien och det är sällan de här brotten utreds eller
leder till åtal.
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Ett annat exempel finns i Matopiba, i Cerradoregionen som har ett skört ekosystem
och drabbades av fler bränder än Amazonas 2019, delvis p.g.a. avskogning [29]. I
Matopiba har flera fall av landgrabbing och våld mot lokalsamhällen uppdagats
som resultat av utbredningen av bl.a. storskalig soja- och sockerrörsproduktion som
bland annat finansierats av svenska AP-fonderna[30] [31].

16) Sverige har ansvar inom internationell rätt:
Enligt de extraterritoriella skyldigheterna (ETO) har stater ett juridiskt ansvar att
respektera och skydda mänskliga rättigheter och andra grundläggande rättigheter,
även utanför nationalstatens gränser. De kan därmed hållas ansvariga om dessa
rättigheter kränks som ett resultat av landets aktiviteter utomlands. I och med att
Sverige har undertecknat och ratificerat flera konventioner har den svenska staten och
svenska företag en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla en rad olika
mänskliga rättigheter även utomlands (ETO)[32]. Ett undertecknande av EU-Mercosur
avtalet är inte förenligt med Sveriges juridiska ansvar i enlighet med ETO på grund av
de olika orsakerna som nämns genomgående i detta dokument. Respekt för mänskliga
rättigheter och miljö även utanför sitt lands gränser är en förutsättning för att uppnå
de globala målen i Agenda 2030.

17) civilsamhällets röst idag står emot det
Under president Jair Bolsonaros styre har civilsamhällets deltagande i den offentliga
politiken kring frågor som rör bland annat miljön och urfolksrättigheter starkt begränsats.
År 2019 krävde 340 civilsamhällsorganisationer, däribland la Via Campesina- den
internationella småbrukarrörelsen, att Europeiska unionen skulle stoppa förhandlingarna
med Brasilien på grund av inskränkningarna av mänskliga rättigheter och
miljöförhållanden i landet[33]. Idag har civilsamhällets organisationer gått samman i en
uppmaning till det tyska rådets ordförandeskap att stoppa avtalet mellan EU och
Mercosur[34], ett klagomål har framförts av EU: s ombudsman[35] och motståndet
ökar[36] [37] [38].
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Kapitel 5

Avtalet mellan EU och Mercosur blir en
öppen dörr för giftig mat och
hälsoproblem[39]
18) påtryckning för slappare regler:
de europeiska bestämmelserna mot genmodifierad mat och grödor (GMO) kommer att
hotas när ekonomiska aktörer trycker på för att få tillgång till marknaden[40]. Brasilien
och Argentina de största globala producenterna av GMO-soja och -majs, och 95 % av all
brasiliansk och argentinsk soja är genmodifierad.

19) en våg av importerad
mat med höga nivåer av
bekämpningsmedel
149 bekämpningsmedel som används i
Brasilien är förbjudna i Europa på grund
av riskerna för hälsa, säkerhet och
miljö[41].
Brasilien är världens största användare
av bekämpningsmedel och använder i
hög grad glyfosat på GMO-grödor[42].
När FN:s särskilda rapportör för miljö
och mänskliga rättigheter besökte
Brasilien varnade rapportören att det
intensiva användandet av
jordbrukskemikalier kan leda till en
”epidemi av förgiftning från
bekämpningsmedel” i landet, och att
regeringen släpper lös ”en katastrofal
våg av giftiga bekämpningsmedel … som
kommer att förgifta generationer”[43].
Att undvika spår av dessa bekämpningsmedel genom att kontrollera
alla importerade produkter är näst intill
omöjligt.

20) minskade gränskontroller
för giftig mat:
Allt importerat kött ska vara fritt från
raktopamin, men frihandelsavtalet
innebär minskade gränskontroller vilket
utgör en reell risk för att kontaminerad
import systematiskt kommer att passera
kontrollen. Raktopamin är förbjudet i 160
länder, inklusive inom EU, eftersom det
utgör en risk för människors hälsa. Det
har dock hittats i kött exporterat från
Brasilien och är tillåtet i Argentina och
Paraguay[44].

Kapitel 6

I avtalet finns inga mekanismer för att
förhindra de ovan nämnda konsekvenserna
Mekanismerna för att förhindra en negativ påverkan på miljön är
otillräckliga i avtalet. I texten nämns urfolk och mänskliga rättigheter
enbart i kapitlet om Handel och Hållbar utveckling (Trade and Sustainable
Development -TSD), utan någon rättsligt bindande mekanism vilket innebär
att ansvarsutkrävande inte skulle kunna genomdrivas.

21) frivilliga åtgärder
Artikel 1 och 2 i avtalet fastställer att parterna själva är ansvariga för sina egna
miljöstandarder och att förbättringar hänger på ländernas välvilja. Brasilien har, genom
att avveckla miljöskyddande myndigheter och demokratiska utskott omintetgjort
möjligheten att uppfylla sina åtaganden såväl i kapitlet om Handel och hållbar
utveckling i EU-Mercosur avtalet som i Parisavtalet.

23) icke-verkställighet:
22) brist på mekanismer:
Avtalet innehåller inga innovativa eller
bindande mekanismer för att försäkra
att parterna kommer att respektera de
internationella åtaganden som de
har listat i avtalet. Istället har kapitlet
om TSD uteslutits från avtalets
klagomålsmekanism och har en
Domestic Advisory Groups (DAGs)mekanism, som kan leda till en
utredning, men inte till konkreta
förbättringsåtgärder som i de
handelsrelaterade bestämmelserna.

Med tanke på de nämnda trycken och ökad
efterfrågan på mark och resurser kommer
det bli nästan omöjligt att genomdriva
TDSs artikel 2. Det grundar sig i goda
intentioner, men utan några mekanismer
för kontroll blir det en ineffektiv reglering.
Om en stat exempelvis sänker sitt eget
rättsliga miljöskydd kommer det inte att
anses vara ett brott mot villkoren i TSD,
såvida det inte kan bevisas att målet med
att sänka miljöskyddet var att uppmuntra
handel eller investeringar. Något som i
praktiken blir svårt att bevisa.

24) påstådda avskogningsfria leveranskedjor går inte att
spåra: Artikel 8 i kapitlet om TSD innehåller inga mekanismer för att övervaka handel
med varor som kommer från avskogningsområden, och avsnitten som handlar om
skogen arbetar mot illegal avverkning men inte mot soja, kött eller socker som odlas på
illegalt avskogad mark. Den förändrade markanvändningen och avskogningen som sker
idag är för komplex för att spåra, och Brasilien har dessutom nyligen infört retrospektiv
legalisering av illegalt avskogade områden.

25. Slutsatser

Gamla tankesätt vs.
verkliga lösningar

Ett nytt avtal bör sträva efter att vara en
lösning på problem som vi konfronterar
idag: klimatkrisen, hungern, ojämlikheten,
pandemin osv. Men när man tittar på de
förutsedda konsekvenser av
handelsavtalet mellan EU och Mercosur är
det svårt att förstå hur det skulle bidra till
att lösa de globala problem som har
identifierats utan att orsaka mer skada än
nytta. Parisavtalet har dessutom slagit fast
att det krävs genomgripande förändringar
mot absoluta minskningar till en ekonomi
med låga koldioxid-utsläpp, något som
EU- Mercosur avtalet går helt emot enligt
de punkter som lyfts i detta dokument.
Tyvärr avspeglar handelsavtalet gamla
tankesätt – just de tankesätt som från
första början skapade klimatkrisen.
Hållbarhetsbedömningsrapporten av
handelsavtalet - SIA (Sustainability Impact
Assessment) släppt juli 2020 har fått
mycket kritik för den föråldrade metoden
som används till analys, inklusive för att
bedöma avtalets ekonomiska vinster. De
österrikiska och nederländska
parlamenten har avfärdat avtalet i sin
nuvarande form, och Frankrike och Irland
har uttryckt hårda och tydliga klagomål.

Det är svårt att tänka sig något annat
handelsavtal som är så förknippat med det

förgångna som avtalet mellan EU och
Mercosur. Business as usual är inte ett
alternativ när det nuvarande storskaliga
industrialiserade livsmedelssystemet bidrar så
mycket till klimatkrisen.
Handelspolitiken måste istället stödja lokala
och kortare värdekedjor som inte är lika
känsliga för störningar och som gör det
möjligt för regeringar att skapa resilienta och
decentraliserade livsmedelssystem. För att
uppnå de globala hållbarhetsmålen och
uppfylla Parisavtalet måste vi införa en politik
som sätter lokala småskaliga bönder i centrum
för beslutfattande i frågor som berör dom,
stöttar lokal produktion av hälsosam mat utan
bekämpningsmedel och en distribution som
kommer alla till del. Ett viktigt instrument i
den riktningen är FN-deklarationen om
Småbrukare-och lantarbetares rättigheter
(UNDROP) som Sverige bör ställa sig bakom. Vi
har inte tid att blunda för klimatkrisen och vi
måste ställa om för vår och planetens
överlevnad.
Avskogning stoppas inte genom att man
kompenserar för förstörelsen. Avskogningen
stoppas genom att man ger plats för
lokalsamhällens förvaltning av skog, mark och
naturresurser, genom att respektera och
uppfylla rättigheter för urfolk,
småskaligabönder istället för företagens

ekonomiska intressen, samt genom sanktioner mot stater som kränker mänskliga rättigheter
och miljö – istället för belöningar.
20 år sedan var att utöka den globala handeln möjligtvis en dröm för vissa, men det är dags
att inse att det inte är kompatibelt med en hållbar framtid och klimaträttvisa.
Samtidigt behövs mer samarbete, inte mindre. Att avslå avtalet mellan EU och Mercosur är
inte ett avslag mot samarbete mellan regionerna. Det är något som verkligen behövs för att
uppnå de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet. Samarbetet måste dock vara transparant,
inkluderande och aktivt stötta meningsfullt engagemang från civilsamhället och från de som
påverkas mest från avtalets implementering: de systematiskt marginaliserade människor som
inte inkluderats i diskussionen om konsekvenserna av avtalet under de 20 år förhandlingarna
pågått.
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