Pressmeddelande

Media och regeringen vilseleder allmänheten om CETA-avtalet
Förra veckan fokuserade media på ratificeringen av investerings- och handelsavtalet mellan
Kanada och EU, som kallas för CETA-avtalet. Särskilt har betoningen i rapporteringen legat på
det regionala parlamentet i Vallonien, som efter en juridisk prövning inte velat godkänna avtalet
innan det ändrade sig i helgen så att representanter från EU och Kanada kunde skriva under
avtalet.
Det har sagts i mediarapporteringen att samtliga parlament i EU-länderna har godkänt CETAavtalet, således även Sveriges Riksdag. Men vi har inte läst eller hört något i svensk media att
Riksdagen skulle ha godkänt eller ens debatterat CETA-avtalet.
Folkrörelsen Nej till EU har därför vänt sig till EU-upplysningen och ställt frågan när Riksdagen
godkände CETA-avtalet. Det visar sig då att media lögnaktigt har vilselett allmänheten.
Så här skriver EU-upplysningen: ” Den 5 juli 2016 lade kommissionen fram ett förslag till
rådsbeslut att anta CETA som ett så kallat blandat avtal med konsekvensen att avtalet behöver
ratificeras av EU:s 28 medlemsländer. Efter att samtliga medlemsländer och Canada har
ratificerat avtalet kommer regeringen att överlämna en proposition till riksdagen i detta ärende
(vår kursivering), som sedan behandlas på sedvanligt sätt. Ansvarigt utskott är näringsutskottet.
Riksdagen har alltså inte ratificerat avtalet än (vår kursivering), men en majoritet hos
riksdagspartierna ställer sig positiva till att svenska regeringen undertecknar avtalet som alltså
sedan ska ratificeras i medlemsländerna”.
EU- och handelsministern Ann Linde, som säger att CETA-avtalet är ”det mest progressiva
avtalet någonsin” åker således på EU:s handelsministrars möte och godkänner avtalet, och
statsminister Stefan Löfven åker till Europeisk rådet och godkänner avtalet utan att Riksdagens
godkänt avtalet i enlighet med gällande svensk grundlag.
Det slutliga CETA-avtalet offentliggjordes efter fem års hemliga förhandlingar 26 september
2016. Regeringen har således haft gott om tid på sig att skicka avtalet på remiss till
organisationsSverige. Men EU-upplysningen skriver att CETA-avtalet endast har granskats av en
enda remissinstans, det EU-positiva Kommerskollegium! I ett FaktaPM (2015/16:FPM119) till
riksdagsledamöterna skriver regeringen att ”CETA är av stort ekonomiskt intresse för EU och
ser positivt på kommande beslut om undertecknande, ingående och i delar provisoriskt
tillämpning av avtalet”.
Hanteringen av CETA-avtalet överskrider all demokratisk anständighet. Efter Brexit bedyrade
den svenska EU-eliten att EU-politiken måste bli mera öppen och transparent. Men det tycks
bara vara munväder.
Vi kräver att


CETA-avtalet skickas ut på bred remiss till organisationsSverige innan
propositionen förbereds.
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