
Danmark skal afvise EU-MERCOSUR-frihandelsaftalen 

Til Folketingets partier 

Danmark bør afvise den nye omfattende frihandelsaftale mellem EU og Mercosur-landene. Det kan 

ikke forsvares at godkende en aftale, som vil øge de globale drivhusgasudledninger, og medvirke til 

omfattende ødelæggelser af klima, miljø og biodiversitet. 

Aftalen er til skade for klima, miljø og oprindelige folk 

Centralt i EU-Mercosur-aftalen er en øget import af kød og soja til EU. Kød- og sojaproduktionen er 

allerede en af hovedårsagerne til de voldsomme skovbrande i Brasilien, der truer ikke blot vores 

natur og klima, men også oprindelige folk. FN’s panel for biodiversitet understregede i sin seneste 

rapport i august, at det industrialiserede landbrugs brug af pesticider og den øgede produktion af 

soja og kød er afgørende årsager til klima- og biodiversitetskriserne. Aftalen vil endvidere føre til en 

øget eksport af biler produceret i EU til landene i forhandlingsblokken i Sydamerika, hvilket vil øge de 

globale drivhusgasudledninger. 

Forældet mandat 

Det er 20 år siden, at Folketinget afgav det mandat, der ligger til grund for Danmarks deltagelse i 

forhandlingerne af aftalen. Mandatet blev givet på et tidspunkt, hvor vi endnu ikke kendte til 

omfanget af klima- og biodiversitetskriserne. Aftalen er et skridt i den forkerte retning i forhold til at 

nå målene i Paris-aftalen og den danske ambition om 70 % reduktion i 2030. Det er derfor 

afgørende, at Folketinget får en grundig debat om aftalen med inddragelse af civilsamfundet.   

Danmark bør følge Østrig, Frankrig og Irland 

Frankrig og Irland har allerede meldt ud, at de vil blokere aftalen, hvis ikke Brasilien tager sine klima- 

og miljøforpligtelser alvorligt og får stoppet de enorme skovbrande, der hærger Amazonas. Imens 

har det østrigske parlament pålagt den østrigske regering at blokere for EU-Mercosur-aftalen på 

baggrund af bekymringer over skovbrandene i Amazonas og aftalens konsekvenser for klima og 

arbejderrettigheder.  

Som storimportør af soja og andre landbrugsprodukter fra Mercosur-landene har Danmark et særligt 

ansvar for at insistere på, at hensynet til klima og miljø skal sættes over billige landbrugsprodukter 

og eksport af biler.  
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