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Nej til CETA - en udemokratisk handelsaftale Nej til CETA - en udemokratisk handelsaftale
I foråret skal Folketinget stemme om 
handelsaftalen CETA mellem EU og Can-
ada. CETA kommer til at få store kon-
sekvenser for miljøet, forbrugerne og 
arbejdstagerne.

Aftalen vil blandt andet give store virk-
somheder i EU og Canada mulighed for at 
sagsøge lande, hvis de vedtager politik, 
som virksomhederne mener, kan skade 
deres fremtidige indtjening.  Det kan for 
eksempel være love, som skal beskytte 
mod social dumping eller farlige kemika-
lier i maden. Og så ventes CETA at blive 
brugt som murbrækker for den langt 
større handelsaftale TTIP med USA.

Derfor er aftalen også blevet mødt med 
protester fra fagforeninger, NGO’er og 
millioner af borgere over hele Europa. 
Heldigvis er det ikke for sent at stoppe 
CETA!

Aftalen skal nemlig godkendes i de en-
kelte lande. Hvis bare et land siger nej, 
kan det sætte hele processen i stå.

Danmark har altså en unik mulighed for 
at stoppe CETA – men det kræver, at vi 
er mange, der hjælper med at råbe poli-
tikerne op!

Rina Ronja Kari,
Medlem af EU-
parlamentet for
Folkebevægelsen 
mod EU
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sig de skal lytte til 
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Bliv aktiv: Meld 
dig ind i Folkebe-
vægelsen mod EU 
og deltag i kampen 
mod CETA, TTIP og 
andre uretfærdige 
handelsaftaler. 
Det koster kun 50 
kr. for et år!
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