
Handel och vandel (ur EU inifrån, s 158-162) 

När Israel urskillningslöst bombade Gaza julen 2008 väckte det en befogad vrede. Minst 1300 
döda, till största delen helt oskyldiga människor. Utrikesminister Carl Bildt ville säkert 
uppriktigt ha ett stopp på massdödandet. Han tillstod till och med att Israel troligen begick 
brott mot folkrätten. Ändå var Bildts och Fredrik Reinfeldts reaktioner långt från Olof Palmes 
när en annan supermakt bombade ett oskyldigt folk julen 1972. Vem minns inte Palmes 
tydliga fördömande av USAs bombkrevader över Hanoi? Jämförandet med Guernica, 
Treblinka och Sharpville ledde till frostiga relationer mellan USA och Sverige, men bidrog 
starkt till den framväxande internationella proteströrelse som till slut fick USA på fall. Palme 
och Sverige visade då vad ett litet land faktiskt kan göra för att påverka den internationella 
opinionen. 

Nu har den hållningen bytts ut mot ”vi måste agera inom EU”. EUs utrikes- och 
säkerhetspolitik koordineras allt mer. För små länder som Sverige innebär det lätt en rättning i 
ledet efter stormakternas utrikespolitik. Att agera inom EU är förstås inte fel. Ett enigt EU är 
en enorm påverkansfaktor. Men problemet är att när EU väl är enat handlar det snarare om att 
sluta upp i USAs krig mot terrorismen eller försvara sina gasintressen gentemot Ryssland, inte 
att stå upp för små länder eller försvara mänskliga rättigheter.  

Vad skulle då Sverige ha kunnat göra mot Israels dödande i Gaza? Självklart skulle Sverige 
kunnat ha agerat som Palme, starkt fördöma dödandet som den massaker det var, kalla hem 
ambassadören och avbryta militärt och annat samarbete. Allt det skulle ha fått stor 
uppmärksamhet och betydelse. Kanske var det just det omvärlden väntade på? Att ett 
utvecklat i-land skulle ta bladet från munnen och fördöma Israel. 

Israel 
Men även inom EU skulle Sverige kunnat ha gjort något. EU är Israels största handelspartner. 
2007 omfattade varuhandeln mellan Israel och EU-länderna 26 miljarder euro. Israels stora 
import och export möjliggörs tack vare ett mycket förmånligt frihandelsavtal, ”EU-Israel 
Association Agreement”, från år 2000. Genom detta får Israel i princip fullt tillträde till EUs 
inre marknad och kan köpa och sälja varor och tjänster utan tullar och tariffer. Men få vet om 
att alla EUs associationsavtal är villkorade till att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. I 
avtalet med Israel, kapitel två, står det tydligt att de mänskliga rättigheterna måste respekteras. 
Om inte det sker kan avtalet hävas. EUs avtal har alltså ett högre syfte än bara handel. Den 13 
maj 2005 massakrerade militär i Uzbekistan hundratals personer i staden Andijan. Det fick 
EU att suspendera partnerskaps- och samarbetsavtalet med Uzbekistan. 2007 vidtog EU 
liknande åtgärder mot Burma och Vitryssland.   

Handelsrelationer kan alltså användas till mycket mer än att bara utbyta prylar med varandra. 
Genom att ställa krav på fred och mänskliga rättigheter kan EU verkligen spela en viktig roll 
för förtryckta minoriteter, för arbetare som inte har rätt till att bilda fria fackföreningar eller 
för det palestinska folkets rätt till ett slut på den israeliska ockupationen. 

Dessvärre har EU varit totalt ointresserat av att sätta kraft bakom människorättsklausulen. I 
december 2008 beslöt EUs utrikesministrar att belöna Israel med ett ännu närmare samarbete. 
Några exempel: Israel ska i framtiden bjudas in till EUs säkerhetskommitté, samarbete med 
Israels och EUs utrikesministrar ska bli tätare genom regelbundna ministermöten och EU ska 
verka för att ”normalisera Israels status” i internationella sammanhang. 



Vare sig Sverige eller något annat medlemsland agerade mot detta. Det är upprörande, för det 
hade faktiskt räckt med att ett enda land hade sagt nej, så hade belöningen av Israel stoppats. 
Bistånd och handelspolitik sköts med så kallad kvalificerad majoritet, det vill säga två 
tredjedelar av ländernas röster kan köra över de andra. Men vad det gäller utrikespolitik – 
vilket uppgraderingen av Israel handlar om – tas besluten med enhällighet. Varje land kan 
alltså säga nej. 

Marocko och Colombia 

Att ställa krav på handeln gäller förstås inte bara Israel. EU har nyligen uppgraderat sina 
handelsrelationer med en annan ockupationsmakt, Marocko. När Spanien år 1975 lämnade 
kolonin Västsahara var Marocko snabbt framme och annekterade området. Sedan dess kallar 
Marocko Västsahara helt enkelt för en del av södra Marocko. Viktiga råvaror som fosfat och 
de rika fiskevattnen utanför kusten drar in stora vinster till Marocko. Landet bedriver också en 
traditionell koloniseringspolitik av Västsahara. Fattiga marockaner får erbjudande om jobb 
och bostad om de bosätter sig i Västsahara. Sedan koloniseringen börjat har över 300 000 
marockanska bosättare flyttat dit. Samtidigt lever över 160 000 saharier i exil i tältläger i 
sydvästra Algeriet. 

Snart är marockanerna fler och kanske – först då – går Marocko med på FN-kravet om att 
arrangera en folkomröstning om Västsaharas framtid. Fram till dess fortsätter Marocko att 
agera som en kolonialmakt: en gigantisk mur har byggts rätt genom Saharaöknen och allt 
motstånd slås brutalt ned. Självklart skulle EU kunna ställa krav på Marocko. Men de 
marockanska handelsförbindelserna är alltför viktiga för EU. Därför händer inget. 

Detsamma gäller för Colombia, världens farligaste land för fackliga aktivister, där 
regeringsunderstödda paramilitära grupper förföljer den legala oppositionen utan att 
regeringen ingriper. Skulle EU verkligen sätta press bakom människorättskraven som finns 
formulerade i det tullförmånssamarbete som EU har med Colombia är jag övertygad om att 
den colombianska regeringen skulle göra mer än bara skicka rapporter om hur bra läget är för 
oppositionspolitiker och fackliga aktivister.  

Miljön 

Även miljön skulle kunna främjas av krav på internationell handel. Idag är situationen den 
motsatta. Världshandelsorganisationen WTO används ofta som argument för att nationella 
regleringar för skydd av till exempel miljö eller folkhälsa ska bort. EU är troligen också den 
aggressivaste partnern för den renodlade frihandelslinjen inom WTO. Det kan handla om att 
utvecklingsländer måste ge EU-företag tillträde till deras tjänstemarknad, att WTOs 
investeringsavtal ska vara överordnade nationella grundlagar (som exempelvis ger rätten till 
mat företräde framför att landarealer ska kunna användas som spekulationsobjekt), att 
Europas sprittillverkare ska få fullt tillträde till marknader i utvecklingsländer eller att lagar 
som syftar till att skydda miljö och folkhälsa ska tas bort. Inom klassisk ekonomisk teori ska 
allt ordna sig om bara alla regleringar tas bort. Att så inte är fallet visar oss verkligheten varje 
dag. Men även inom WTO finns det öppningar. I GATT-avtalet, artikel 20b, medges rätten att 
vidta handelsrestriktioner för att skydda “human, animal or plant life or health”. Det kanske 
inte är världens starkaste formulering om man vill ha handelsavtal som helt är baserade på 
miljöhänsyn, men det ger i alla fall en öppning. 

Ett verktyg 

Internationell handel har länge setts som ett problem av vänsterrörelser. Och det är förståeligt. 
Förhandlingarna inom WTO har nästan uteslutande handlat om ”marknadsöppnande”, det vill 
säga att man ska göra det lättare för utländska företag att få tillgång till utvecklingsländers 



marknader. Det kan handla om att avveckla offentliga monopol, ta bort skyddstullar som 
gynnar lokal produktion eller att tillåta att europeiska tjänsteföretag får driva sjukhus och 
skolor eller ansvara för vattenförsörjning. Sådant måste motarbetas, men det går också att ta 
fasta på den positiva roll handeln kan spela som ett påverkansinstrument. Tanken med 
människorrättsklausuler i EUs handelsavtal är just att handeln ska spela den rollen. Självklart 
skulle man vilja att handlingsutrymmet var större och visst måste handelspolitiken reformeras 
i grunden. Men även rådande omständigheter ger möjlighet till ett progressivt 
manöverutrymme som måste användas.  

Men man undrar om det finns någon utrikesminister/handelsminister som ens har ambitioner 
att använda handelspolitiken till att uppnå något annat än bara ökade transporter och större 
utbyte av varor världen över? Varför finns det överhuvudtaget människorättsklausuler i EUs 
handelsavtal om de inte är till för att användas? Jag har tagit upp frågan ett otal gånger med 
EU-kommissionärer och svenska ministrar. Oftast brukar svaret handla om att det är viktigt 
att ställa krav på handeln (så långt är vi överens), men att Israel, Marocko och Colombia helt 
enkelt inte är tillräckligt allvarliga fall för att EU ska sätta press bakom sina krav. 

Att använda bistånd för att uppnå politiska syften tycks enklare. Varför? Bistånd handlar ju 
om att EU ger och inte får något tillbaka. Biståndet kan därför lätt användas som utpressning 
mot ett fattigt mottagarland. Handel, däremot, är något som båda parter kan vinna något på. 
Där finns ett ömsesidigt intresse av att ta bort tullar och tariffer. Fryser man handelsavtalen 
med Marocko och Israel är det inte bara de länderna som drabbas utan även Europa får räkna 
med högre pris på frukt, grönsaker, och tjänster (som Israel levererar i stor omfattning). Jag 
tror också att länder som Israel, Marocko och Colombia rent politiskt och diplomatiskt är så 
starka länder att EU inte vill stöta sig med dem. I slutändan handlar det alltså om politik. 
Vissa länder kan fortsätta att begå i stort sätt vilka övergrepp som helst. De har valts ut att 
vara Europas favoriter. Andra straffar man gärna så fort man bara kan. 

 


