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AB-Mercosur ticaret anlaşmasını durdurun ve tüm ticaret 

anlaşmalarının sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmesini sağlayın 

28 Haziran 2019’da, Avrupa Komisyonu ve Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Arjantin’in serbest 
ticaret bölgesi olan Mercosur, AB-Mercosur serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili “prensipte” 
politik bir anlaşmaya vardılar. Avrupa Komisyonu, anlaşmanın çevre ve insan haklarına saygı 
çerçevesinde, AB tüketicilerinin ve hassas ekonomik sektörlerin çıkarlarını koruyarak, her iki 
tarafta da sürdürülebilir büyüme için önemli fırsatlar yarattığını iddia ediyor. Brezilya’nın 
amansız şekilde ormansızlaştırılması konusundaki tüm endişelerin ortasında, Avrupa 
Komisyonu ticaret anlaşması ile her iki tarafın da iklim konusundaki  Paris Anlaşmasının 
uygulanmayı  taahhüt ettiğini vurguladı. 

Bunlar boş sözler. Vatandaşlar, sendikalar, çiftçi örgütleri ve AB ve Mercosur bölgesindeki 
diğer STK'lar, anlaşmanın örneğin istihdam ve ürün standartları, (mevcut) sosyal ve çevresel 
tehlikeleri azaltmak için yetersiz hükümler gibi doğrudan sonuçları hakkında endişelerini dile 
getirdiler.. Tüketici grubu SumOfU'lar tarafından yaptırılan bir YouGov anketine göre, Avrupa 
vatandaşlarının çoğunluğu ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor [i]. 18 Haziran’da, hem Güney 
Amerika’dan hem de Avrupa’dan 340’dan fazla örgüt, AB’nin liderlerine ortak bir mektup 
göndererek, AB’nin Brezilya’da artan insan hakları ihlalleri ve çevreye verilen zararlar nedeniyle  
müzakereleri durdurmalarını istedi.(ii) Nisan ayında, 600'den fazla Avrupalı bilim insanı AB'yi, 
Brezilya ile yapılan ticari müzakerelerde sürdürülebilirliği bir köşe taşı yaparak, insan haklarını, 
insanlık itibarını ve yaşanabilir bir iklimi desteklemede küresel bir lider olarak hareket etmeye 
davet etti. Bu karar, bu çağrıyı desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Brezilya'da temel özgürlüklere ve insan haklarına saldırı 

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun Ocak 2019'da göreve başlamasından bu yana, 
insan hakları ihlallerinde, azınlıklara, yerli halklara, LGBTQ'ye, köylülere ve diğer gruplara yönelik 
saldırılarda keskin bir artış oldu. Hükümet, sosyal katılım sağlayan sayısız yapıyı kaldırmıştır. 
Eylemciler, hükümetin teşvik edici söyleminden kaynaklanan ciddi tehlikelerle karşı karşıya 
kaldılar      ( iv). Zaten 2018’de vahşi seçim kampanyası bağlamında, kesin rakam muhtemelen 
çok daha yüksek olmakla beraber 420 LGBTİ cinayeti kayıtlara geçmiştir . Bunların yaklaşık 
yarısı genellikle renkli, trans insanlar. Ancak, Başkan Bolsonaro, LGTBI konularını insan 
haklarının korunması kapsamından geri çekmeye karar verdi. Kadın haklarının durumu daha iyi 
değil. Brezilya yalnızca geçen yıl yaklaşık 4.500 ölüm ve 60.000'den fazla tecavüz ile kadınlar 
için dünyadaki en vahşi ülkelerden biri [v]. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, 200 milyondan 
fazla nüfusa sahip olan Brezilya'da aile içi şiddet mağdurları için sadece 74 sığınak bulunuyor. 

Brezilya’nın savunu grubu Yerli Misyoner Konseyi’ne göre, Ekim’te 2018’de Bolsonaro’nun 
seçilmesinden bu yana Yerli toprakların işgalleri yüzde 150 arttı. Yeni bir Küresel Tanık raporu, 
2018’de Latin Amerika’da 20'si Brezilya’da olmak üzere 164 toprak ve çevre savunmacısının 
öldürüldüğünü belirtti.  

Ormansızlaşma, çevresel tahribat ve yerli gruplara karşı şiddet 

Dünya Mercosur bölgesindeki orman yangınlarındaki çarpıcı artışı derin bir endişe ile izlemiştir. 
Amazon ve Chaco ormanlarının ve Cerrado Savannah'nın geniş alanları, geniş çapta 
hayvancılık, tarımsal-endüstriyel monokültürler, madencilik ve yasadışı kesim nedeniyle tahrip 
edilmektedir. Brezilya'daki yetkililer, topraklarını veya doğal kaynaklarını savunan insanlara 
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yönelik şiddete göz yumuyorlar. Bilim adamları, Amazon yağmur ormanları ekosisteminin, 
katastrofik bir biyolojik çeşitlilik kaybına yol açabilecek ve havaya 200 milyar ton CO2 
salınımına neden olabilecek geri dönüşü olmayan bir kırılma noktasına ulaştığı konusunda 
uyarıyorlar. Yıllık 99.000 ton Mercosur sığır etinin düşük gümrük tarife oranıyla AB'ye ihraç 
edilmesine olanak tanıyan ve orjini izlemek için güvenilir bir sistem olmadan ucuz soya 
ithalatını arttıran AB-Mercosur ticaret anlaşması, bu uygulamaları daha da hızlandıracaktır.  
Brezilya'da sosyo-çevresel mevzuat ve politikalar çarpıcı bir şekilde zayıfladı. AB, Brezilya’nın 
en büyük ikinci ticaret ortağıdır. Bu nedenle Brezilya’da ve bölgedeki diğer ülkelerde insan 
haklarına ve çevresel adaletsizliklere yönelik dikkat çekmek için hem araç hem de sorumluluk 
sahibidir. Ayrıca, AB'nin hayvan yemi ve et ithalatını radikal bir şekilde azaltması gerektiğini ve 
insanların beslenmesinde hayvansaldan bitkisel proteinlere geçiş de dahil olmak üzere yurtiçi 
ve yurtdışında sürdürülebilir rejeneratif tarım ve mera uygulamalarını teşvik etmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

İşçi hakları ve istihdam 

Ticaret anlaşması imalatta istihdamı büyük ölçüde tehlikeye atabilir. Yalnızca Arjantin'de 
186.000 sanayi işinin kaybedileceği tahmin edilmektedir [vi]. Aynı zamanda, AB’deki çiftçi 
örgütleri, Avrupalı çiftçiler için yapılan anlaşmanın Avrupalı çiftçiler için olumsuz sonuçları 
konusunda endişeli. Her iki bölgedeki sendikalar, her iki bölgede de dengeli kalkınmaya 
duyulan ihtiyacı vurguladılar. Mercosur bölgesinde çeşitli temel Uluslararası Çalışma Örgütü 
sözleşmelerinin onaylanmamış olmasına dikkat çektiler [vii]. Sendikalar, haklı olarak insanların 
ve temel haklarının, insanca iş ve toplumun en zayıf üyelerine destek ile birlikte müzakerelerin 
merkezine yerleştirilmesini  haklı olarak talep ediyorlar. 

Sağlık, gıda güvenilirliği,  gıda güvenliği ve çevre 

Avrupa Komisyonu, anlaşmanın en yüksek gıda güvenliği ve tüketiciyi koruma standartlarına 
uyduğunu iddia ediyor. Bu, ihtiyati tedbir ilkesinin uygulanmasına yönelik etkin maddelere 
yansıtılmamıştır. Avrupalı Yeşiller, anlaşmanın halk sağlığını, gıda güvenliğini, hayvan refahını 
ve çevre düzenlemelerini gevşeteceğine inanıyor. AB-Mercosur sürdürülebilir etki 
değerlendirmesi yakın zamanda Komisyon tarafından yayınlandı. Rapor, 2032 yılına kadar 
Mercosur'dan AB sığır eti ithalatının% 63,7 oranında, diğer etlerin ithalatının ise % 78,8 oranında 
artacağını ve Mercosur'a AB ihracatında% 50'lik bir artış olacağını öngörüyor. Ticaret 
anlaşması, çevre gibi ortak kamu yararlarını korumak için gereken düzenlemelerin 
güçlendirilmesini daha da zorlaştırabilir. Avrupa hükümetlerinin GDO'lara karşı yapacakları 
düzenlemelerin baltalayabilir. Aynı zamanda, Mercosur ülkelerindeki yerel tüketim modellerini 
ve gıda endüstrilerini tehlikeye atarak ülkeleri bitki üreticilerinin haklarını Avrupalı üreticilere 
vermeye zorlayabilir.  Anlaşma ayrıca, AB ilaç sektörü patentlerinin gelişmiş bir şekilde 
korunması nedeniyle ilaçlara erişimi de etkilemektedir [viii]. 

Müzakerelerin gizliliği demokrasiyi baltalıyor 

Avrupa Komisyonunun daha fazla şeffaflık taahhüdüne rağmen ,anlaşma, özellikle Mercosur 
ülkelerinde sivil toplumun ve yasama gücünün katılımına izin verilmeden müzakere edildi. 
Maddeler hakkında bir tartışma başlatılmadı ve 2011'den sonra müzakereler sırasında 
gündeme getirilen farklı sektörler üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir çalışma yapılmadı. 
Bazı sonuçlanan bölümler Temmuz ayında yayımlanırken, bitmemiş bölümlerle ilgili 
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müzakerelere ilişkin hiçbir haber bulunmamaktadır. Bu saydamlık eksikliği, demokratik 
değerlerin zayıflamasına neden olmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmayı ön plana çıkarmak 

AB ve Mercosur ülkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 BM Gündemi ve Paris Anlaşmasına 
dahil oldular. AB ve dünya, bu gündemlerde yer alan hedeflerden hayli sapmış durumdadır. 
Avrupa Komisyonu, 2019 Sürdürülebilir bir Avrupa'ya yönelik taleplere ilişkin yansıma 
belgesinde, “Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini benimsemek için ekonomimizi 
modernize etmemiz gerekir (…). Bunu yapmak için, tüm bilimimizi, finansmanı, vergilendirmeyi 
ve yönetişimimizi SKH’'lere ulaşmaya doğru yönlendirmemiz gerekir ”[ix]. 

Bu nedenle, AB ticaret anlaşmaları, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını temel hedef olarak 
koymalıdır. Sosyal haklar, çevre ve iklim koruması için uygulanabilir standartları garanti etmek 
zorundadırlar. AB ve diğer hükümetler arasında kararlaştırılan standartlar ve tarifeler, 
sürdürülebilir düşük karbonlu ekonomilere doğru dönüşüme yardımcı olacak üretim 
yöntemlerini ve teknolojilerini teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir. 

AB-Mercosur ticaret anlaşması ve onun güçsüz sürdürülebilir kalkınma bölümü bunların 
hiçbirini başaramayacak. Özellikle Avrupa otomobil endüstrisi ve Arjantin ve Brezilya'daki 
kimyasal devler ve et üreticileri gibi güçlü paydaşların ekonomik yararı, insanların ve gezegenin 
zararı pahasına önde geliyor. 20 yıllık müzakerelerin ardından, Mercosur ticaret anlaşması, 
sürdürülebilir kalkınma ve özgün iklim eylemlilikleri için artan bir talep varken, yanlış zamanda 
gelen eski tip bir anlaşma ve kötü bir uzlaşmadır. Bazı AB Üye Devletindeki parlamentolar ve 
hükümetler çekincelerini çoktan dile getirmiştir. EGP, parlamentolardaki tüm Yeşilleri ve 
Avrupa Parlamentosu üyelerini bu anlaşmaya karşı oy kullanmaya çağırmaktadır. İklim 
eylemliliğini, doğanın korunmasını, biyoçeşitliliği ve bunlarla birlikte insan haklarını 
geliştirilmesi gereken temel öncelikler olarak geliştirilmesini şart koşan, her maddesinde bu 
hedeflere ulaşmak için neyin gerekli olduğunu anlatan yeni bir müzakere yetkilendirmesi 
hazırlanmalıdır. 

AB,bu çabayı göstermekle beraber kereste direktifi ve sorunlu madenler (3TG) yönetmeliği gibi 
mevcut mevzuatını güçlendirmelidir. AB çevre suçlarını, Avrupa merkezli şirketler tarafından 
AB sınırları dışında işlendiğinde bile tanımalıdır. Mevzuatın uygulanması ve ihlal edilmesi 
halinde yaptırımların gerçekleştirilmesine hız vermeli ve tüm tedarik zincirinde insan haklarına 
saygının sağlanması için Fransız Uyanık Olma Görevi yasası veya İngiliz Modern Kölelik Yasası 
benzeri bir mevzuat ile kurumsal sorumluluk getirmelidir . Vatandaşlar, yalnızca 
sürdürülebilirlik ve insan hakları standartlarını karşılayan ürünlerin Avrupa pazarına girebileceği 
konusunda AB'ye güvenebilmelilerdir. Ormansızlaştırmaya neden olmadan, insan ve hayvan 
haklarına saygıyla üretildiği bağımsız bir gözlemci kuruluş tarafından onaylanan ürünler için 
AB’nin genelindeki kurumsal sosyal sorumluluk etiketi (KSS)uygulanması, bunu teşvik etmek 
için ek bir yol olabilir. AB ayrıca ekolojik ayak izini azaltmak, daha adil bir ticareti garanti altına 
almak için ithal ve ihraç emisyonlarını ölçmenin yollarını da araştırmalıdır. 

 

Bu nedenle, Avrupa Yeşil Partisi olarak, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'ne; 

1. AB-Mercosur serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması sürecini durdurma; 
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2. Kamusal denetimi sağlamak için mevcut yetkilendirme ve ticaret sözleşmesinin tam 

metnini yayınlama; 
3. Bu yetkiyi geri çekip, Komisyon’a AB Konseyi tarafından verilmiş yeni, kamu tarafından 

ulaşılabilir, sürdürülebilir kalkınmaya ve ihtiyati tedbirler ilkesinin etkili bir şekilde 
uygulanmasına öncelik veren ve sağlam izleme ve uygulama mekanizmalarıyla 
güçlendirilmiş bir müzakere yetki belgesi ile  müzakereleri yeniden başlatma; 

4. Başkan Bolsonaro'ya ve diğer Mercosur ülkelerinin hükümetlerine, AB'nin çevre 
savunusu nedeniyle zulüm gören Amazon yerlileri de dahil olmak üzere, tüm insan 
hakları ihlallerini sona erdirme doğrultusunda sağlam adımlar atılmadığı, 
ormansızlaştırmaya hemen son verilmediği ve Paris Anlaşması’nı uygulama yönünde 
somut taahhütler ortaya konulmadığı  takdirde  ticaret anlaşması görüşmesi yapmayı 
reddedeceğini belirten açık bir mesaj gönderme;  

5. AB İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı'nın uygulanması da dahil olmak üzere 
Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki sivil toplumu destekleme; İnsan haklarını 
ve çevre savunucularını koruma mekanizmalarını güçlendirme; 

6. Tüm AB ticaret anlaşmalarının temel prensiplerini benzer yaklaşımla  gözden geçirerek 
herhangi bir ticari faaliyetin  olumsuz iklim etkisi, çevresel ve sosyal zararının 
sözleşmenin kapsamı dışında tutulması hususunun ticaretle ilgili tüm bölümlerde 
açıkça belirtilmesi ve bununla birlikte çevre gibi kamu çıkarlarının korunmasının 
iyileştirilmesin garanti altına alınması ve yargıya gidilememesinin sağlanması; 

7. Müzakere süreçlerinde tam şeffaflığın yanı sıra, onaylamadan önce müzakere 
taslakları üzerinde toplumun geniş kesimlerinden anlaşmaya varılmasının sağlanması; 

8. Devletlerin halk sağlığı, çevre koruma ve insan hakları ile ilgili reform ve programları 
uygulama kapasitesini sınırlayan ISDS ve ICS gibi yatırımcı koruma mekanizmalarının 
ticaret veya yatırım anlaşmalarında yeri yoktur. AB, bu mekanizmaları içeren mevcut 
anlaşmaları feshetmeli ve gelecekteki müzakerelerine dahil etmemelidir. AB'ye, 
Birleşmiş Milletler’in çokuluslu şirketler ve insan hakları konusundaki Bağlayıcı 
Antlaşması ile ilgili devam eden müzakereleri destekleme; 

Çağrısı yapıyoruz. 

 

 

 

 

[i] Katılımcıların yüzde 63'ü anlaşmanın durdurulması gerektiğini düşündüklerini söylerken, 
yüzde 24'ü bilmediklerini ve sadece yüzde 14'ü lehine olduğunu söyledi. Ankete Fransa, 
Almanya, Belçika, İrlanda, Avusturya ve İspanya'da toplam 7.200'den fazla kişi katıldı. 

[ii] https://www.bothends.org/en/Whats-new/News/Open-letter-from-more-than-340-
organisations-EU-must-stop-negotiating-treaty-with-South-American -ülkeler- 

[iii] Bu makaleye bakın 3 

[iv] https://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/1190618_Joint-letter-Brazil-EU-
Mercosur_allsignatori.pdf 
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[v] Kaynak: Brezilya Kamu Güvenliği Forumu. Ayrıca Brezilya Kamu Güvenliği Forumu 
tarafından hazırlanan “Brezilya'da Kadınların Mağdur Edilmesi” raporuna bakınız. 

[vi] 
https://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/3Rejection_from_Argentina_mejor_sin_
TLC.pdf 

[vii] Buraya bakın 

[viii] Idem 

[ix] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-
01_en_web.pdf 

 

 

 


