Svensk lagstiftning, demokrati och miljö i fara genom CETA-avtal
CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement - är ett ”frihandelsavtal” mellan EU
och Canada. Det är bland annat framtaget med syftet att säkerställa marknadsandelar för
stora företag samtidigt som det innehåller en samling regler t.ex. för hur tvister ska hanteras.
För Sveriges del erbjuder CETA marginella fördelar men flera stora nackdelar. I EU har man
räknat på det ekonomiska resultatet av CETA om avtalet går igenom. Efter sju år skulle CETA
leda till en BNP-ökning under en procent.
Om CETA ratificeras av den svenska riksdagen (avtalstexten undertecknades 2014) leder det
investeringsskydd som avtalet innehåller till att kanadensiska företag och amerikanska
företag med verksamhet i Kanada kommer att kunna stämma svenska staten inför en särskild
skiljedomstol.
Ett sådant fall har vi i Rumänien. Det kanadensiskt gruvföretag Gabriel Resources stämmer
rumänska staten på fyra miljarder US- dollar på grund av att företaget inte tillåts öppna en
gruva i landet. På samma sätt kan Tasman Metals och andra gruvföretag komma att stämma
den svenska staten om svensk lagstiftning hindrar deras gruvdrift i bl.a. Norra kärr.
Genom CETA-avtalet förpliktigar sig Sverige att låta en kommission granska framtida svenska
lagförslag för att säkerställa att förslaget inte kommer att störa handeln. Redan existerande
lagar som anses kunna ”störa handeln”, skall också revideras. Detta är ett direkt hot mot
miljön.
Det är helt klart att om CETA ratificeras av riksdagen kan det allvarligt begränsa våra
möjligheter att stifta och tillämpa lagar.
Några exempel där lagar kan stiftas men där staten alltså kan komma att stämmas av de
internationella företag som anser att framtida vinster berörs. Företagen kan också begära
ersättning med stora belopp:





Mineralavgiften 0,2 % kan inte korrigeras.
Minerallagens orimliga position i förhållande till Miljölagen kan inte ändras.
Privatiseringen av offentliga tjänster blir norm och kan inte ”backas”.
Vinsterna i offentligt finansierad verksamhet, skola, vård och omsorg, kan inte
begränsas.

Sveriges riksdag bör säga nej till CETA. Med CETA ger vi upp den självständighet vi ännu har
och den svenska riksdagens, våra folkvaldas, rätt att stifta lagar som speglar folkviljan.
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