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Inledning  

Många utvecklingsländer anför i olika internationella sammanhang sedan ett antal år tillbaka 

att de saknar, eller med ytterligare internationella krav kommer att sakna, tillräckligt politiskt 

handlingsutrymme för att på ett önskvärt sätt klara av att utveckla sina ekonomier och lyfta 

befolkningen ur fattigdom. Detta framförs i den allmänna utvecklingsdebatten kring 

Världshandelsorganisationen WTO, bilaterala handelsavtal och förslagen om bland annat ett 

multilateralt investeringsavtal (MAI) och som en kritik mot strukturanpassningsprogram och 

politik dikterad av internationella valutafonden IMF och Världsbanken.  

 

Begreppet ’policy space’, som här översätts till politiskt handlingsutrymme, har ingen entydig 

definition utan spelar delvis olika roll i olika diskussioner. Rent principiellt anser de flesta nog 

att ’politiskt handlingsutrymme’ är en självklar del av att vara ett självständigt land. Detta 

gäller såväl hur man inom landet (eller kommunen om det är en fråga som avgörs på den 

nivån eller regionen om man t ex är medlem i en politisk/ekonomisk union som EU) ska 

utforma sitt utbildningssystem som hur man ska välja att bedriva näringspolitiken. Men i den 

konkreta politiken visar det sig tydligt att åsikterna går isär. När diskussioner förs om rådande 

internationell ekonomisk politik, till exempel om vilken sorts villkor som Världsbanken bör 

ställa på låntagare eller när effekter av olika handelsavtal diskuteras, då definieras tydligare 

vad olika aktörer egentligen menar med ’politiskt handlingsutrymme’ och hur mycket sådant 

man menar är rimligt att tillåta på olika nivåer. Den här studien ska försöka svara översiktligt 

på frågan vad som menas med ’policy space’ och vad det innebär i det handelspolitiska 

sammanhanget. 

 

Alla internationella avtal som ett land ingår begränsar landets politiska handlingsutrymme. 

Till viss del handlar internationella avtal om att komma överens om sådana begränsningar för 

att uppfylla miniminormer baserade på en värdegrund som det internationella samfundet 

kommit överens om. Om ett land till exempel skriver under barnkonventionen åtar man sig att 

inte sätta barn i fängelse. Detta brukar inte definieras som en begränsning av det politiska 

handlingsutrymmet, men rent tekniskt handlar det förstås om en sådan.  

 

Den kritiska diskussion som förs internationellt om ’policy space’ handlar dock 

huvudsakligen om de internationella avtal som syftar till att begränsa möjligheterna för länder 

att använda ekonomiska eller näringspolitiska regleringar. Man för fram att det är en fråga om 
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att uppnå en bra balans mellan internationella avtal som sätter gränser och politiskt 

handlingsutrymme på en mer lokal nivå. Men ekonomi är ingen exakt vetenskap, åsikter och 

analyser går isär och det finns inte lika självklart vedertagna normer för vad som är ’rätt’ eller 

’fel’ som det gör när det gäller frågor om mänskliga rättigheter. 

 

Denna diskussion om politiskt handlingsutrymme är långt ifrån någon teoretisk fråga. En 

granskning (se sid. 23) visar att ca en fjärdedel av de fall som tas upp i WTOs, 

Världshandelsorganisationens, tvistlösningsmekanism rör länder som klagat på andra länder 

när dessa använt näringspolitiska åtgärder som det klagande landet menar är förbjudna under 

WTOs avtal. Oftast har det klagande landet fått rätt. 

 

Syftet med denna studie är att för en svensk publik klarlägga vad de aktörer och grupper som 

pläderar för ett större fokus på denna fråga själva menar och vilka officiella internationella 

dokument som ger uttryck för att utvecklingsländer behöver ett större politiskt 

handlingsutrymme. Även aktörer som pläderar mot mer ’policy space’ tas med i analysen för 

att ge en tydligare bild av diskussionen. Fokus i den här studien är på diskussioner kopplade 

till handelsavtal, särskilt inom WTO- Värdshandelsorganisationen. Därmed tas inte frågor upp 

som särskilt rör makroekonomi och de internationella finansiella institutionerna 

(Världsbanken och IMF) utan detta berörs endast översiktligt. Studien görs på uppdrag av 

Forum Syd vars medarbetare också bidragit till delar av texten. 

 

Studien är indelad i två delar. Den första innehåller sju korta kapitel kring mer övergripande 

frågeställningar om vad politiskt handlingsutrymme refererar till; exempel på vad det handlar 

om, historiska erfarenheter, teoretiska modeller som används, internationella 

överenskommelser och principer samt kritiken mot globala ekonomiska recept. I den andra 

delen tas kritiken upp mer konkret för varje område och avtal.  

 

Benämningen ’förespråkare’ används för de aktörer som vill ha ökat politiskt 

handlingsutrymme, som kritiserar existerande eller föreslagna regler utifrån att de begränsar 

detta utrymme eller som pekar på vikten av att frågan diskuteras. Begreppet ’motståndare’ 

används för de aktörer som i någon av dessa debatter har motsatt uppfattning. 
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Del I Vad handlar diskussionen om? 

1. Vilka regleringar handlar det om? 

De flesta som diskuterar behovet av ökat politiskt handlingsutrymme för utvecklingsländer 

gör det mot bakgrund av de begränsningar som sedan 1980-talet införts genom globala 

ekonomiska regelverk, typiskt sett IMF och Världsbankens strukturanpassningslån samt 

bilaterala och multilaterala handels- och investeringsavtal. Men det går att göra bredare 

historiska referenser. Cambridgeekonomen Ho-Joon Chang tar upp historiken med kolonier 

och hur länder under kolonialtiden begränsades i sitt handlingsutrymme genom mer direkta 

maktmedel .1 Chang menar att den största inskränkningen i nationellt politiskt 

handlingsutrymme under moderna förhållanden har skett inom handels- och industriområdet.2 

Efter att breda handelsliberaliseringar införts som krav för IMF och Världsbankens 

strukturanpassningsprogram fortsatte GATT och framförallt efterföljaren WTO med avtal om 

investeringar, patent och tjänster som gett än kraftigare begränsningar av utvecklingsländers 

ekonomi och möjlighet till egna politiska reformer. Även den våg av regionala och bilaterala 

handels- och investeringsavtal som förhandlats fram de senaste åren innebär inskränkningar.  

Enligt många utgör dessa bilaterala avtal ett ännu större hot mot länders politiska 

handlingsfrihet än vad de internationella reglerna gör.3  

 

Handelsavtal associeras kanske i första hand med att ingående länder kommer överens om att 

binda och sänka tullar för olika varor på olika nivåer. Detta kan naturligtvis definieras som en 

begränsning i det politiska handlingsutrymmet ett land har, man får inte längre höja tullarna 

(att sänka under den överenskomna maxnivån är tillåtet) om man skulle vilja göra så av någon 

särskild anledning. När ’policy space’ inom handelsavtalen diskuteras är det dock ofta främst 

andra, mindre kända, typer av regleringar och avtal som är i fokus, avtal om handel med 

tjänster, investeringsavtal etc. Nedan följer några korta exempel för att illustrera vad frågan 

handlar om, fler konkreta exempel kommer i del 2.  

 

Politiskt handlingsutrymme kan t ex handla om möjligheten att ställa olika slags villkor på 

utländska investerare när dessa vill köpa upp eller få tillstånd för någon slags verksamhet. 

Detta kan handlar om sådant som att företag vill köpa upp en bank eller få tillstånd för 

gruvbrytning eller turistguidning. Villkoren som ställs kan till exempel vara av typen att det 

utländska företaget måste anställa en viss andel inhemsk arbetskraft eller köpa upp en viss 
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andel inhemska råvaror eller insatsprodukter till tillverkningen. Det handlar alltså om krav på 

att ett hotell anställer personal från orten eller landet, att telefontillverkaren använder viss del 

komponenter som tillverkas i landet om de ska få tillstånd att köpa upp eller driva en 

verksamhet. Det kan också ställas krav på samägande med inhemska bolag eller annat som 

ökar kunskapsspridningen om nya tillverkningsprocesser eller om krav på att en del av vinsten 

som genereras ska återinvesteras i landet. Många regleringar av denna sort begränsas eller 

förbjuds nu av WTOs avtal om investeringsrelaterade åtgärder (TRIMS) och avtalet om 

handel med tjänster (GATS). 

 

Politiskt handlingsutrymme kan också handla om patentregler. Lite förenklat kan sägas att 

före WTO fanns så hade varje land rätt att utforma sina egna patentregler. En del 

utvecklingsländer valde då att av folkhälsoskäl t ex ha ”mjukare” patentregler för läkemedel 

än för industrivaror. Detta förbjöds i och med att WTOs avtal om bland annat patent (TRIPS) 

infördes.  Vissa undantagsregler har införts för att mildra effekterna av detta avtal men 

grundfrågan, avtalets påverkan på länders politiska handlingsutrymme, kvarstår. 

 

Det kan också handla om offentliga subventioner. Ett exempel är sådana subventioner som en 

del av de asiatiska länderna, som utvecklades snabbt runt början av 1990-talet, gav. Dessa 

kunde vara utformade som stöd till företag i proportion till hur mycket de lyckades exportera. 

Denna typ av stöd är nu förbjudna i ett av WTO-avtalen. Däremot är mer generella stöd för 

till exempel forskning och utveckling för företag tillåtna, liksom stöd till infrastruktur och 

liknande. Subventioner till specifika företag enligt kriterier som ovan är en mer riktad och 

därför billigare åtgärd för statskassan. Därmed missgynnas utvecklingsländer av det 

nuvarande systemet eftersom de inte har samma möjligheter att utnyttja avtalets ’luckor’ för 

mer generella och därmed ofta dyrare stöd. 

 

WTOs olika avtal omfattar just sådana begränsningar av det politiska handlingsutrymmet som 

de som nämns ovan. Begränsningarna förstärks också av mycket starka 

genomförandemekanismer.  WTO har ett tvistlösningssystem och genom detta kan länder som 

försöker använda ett större handlingsutrymme än som ges av avtalen t ex bestraffas genom 

ekonomiskt kännbara strafftullar.  

 

Inom WTO gäller också med några få undantag principen om single undertaking,  dvs att alla 

WTO-medlemmar skriver under alla WTO-avtal. Detta har tagit bort möjligheten att stå 
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utanför enskilda avtal som annars är en vanlig mekanism för ökad flexibilitet i internationella 

relationer. Ett exempel på detta är Storbritannien och Danmarks EMU-undantag i EG-

fördraget. 

 

2. De historiska erfarenheterna 

Diskussionen om politiskt handlingsutrymme bottnar i en kritik mot de senaste årtiondenas 

begränsningar av länders politiska handlingsutrymme. En stark drivkraft för denna kritik 

ligger i det faktum att om man ser till några av de länder som haft den snabbast växande 

ekonomin; till exempel Sydkorea, Taiwan, Vietnam och Kina; så har ofta länder som antagit 

en mer selektiv inställning till regleringar lyckats förhållandevis bra med att få stark 

ekonomisk utveckling.4 En större frihet att anpassa den ekonomiska avregleringen till 

nationella näringspolitiska och andra intressen skulle alltså kunna ge en bättre utveckling, 

enligt dessa debattörer.  

 

Bland andra ekonomen Chang menar att i tider då utvecklingsländer haft litet 

handlingsutrymme, kolonialtiden, har de haft låg ekonomisk utveckling, medan när de haft 

stort handlingsutrymme under 50-70-talen, har de haft hög ekonomisk tillväxt.5  

 

Utvecklingsländernas resurscentra i Genève, South Centre, betonar att dagens 

industrialiserade länder har använt sig av ett brett politiskt handlingsutrymme när de utvecklat 

sina ekonomier, och att rätten till politiskt handlingsutrymme är en integrerad del av nationell 

ekonomisk självständighet.6  

 

Biståndsorganisationen Oxfams forskningsledare Duncan Green menar att länder i en tidig 

utvecklingskurva tjänar mer på att gå stegvis fram och pröva olika vägar för att utveckla 

landets ekonomi, trots att en sådan strategi kan öka osäkerheten för företagen.7  

 

Harvardekonomen Dani Rodrik konstaterar att majoriteten av de tillfällen sedan 1950 där 

länder påbörjat en stark ekonomisk tillväxt har inte uppstått efter ’betydelsefulla ekonomiska 

reformer’, dit avreglering av handeln kan räknas, och majoriteten av ’betydelsefulla 

ekonomiska reformer’ som genomförts har inte lett till stark ekonomisk tillväxt.8 Detta 

resonemang stärker uppfattningen att det inte går att ensidigt peka på en typ av ekonomiska 

reformer för att länder ska utvecklas utan att hänsyn behöver tas till specifika förutsättningar 
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och att det kan vara viktigt att pröva olika vägar. Detta är också ett av huvudargumenten för 

många som anser att ett ökat politiskt handlingsutrymme behövs. 

 

3. Internationella överenskommelser slår olika i olika länder 

 
Politiskt handlingsutrymme behöver inte bara diskuteras utifrån en internationell kontext. 

Robert Hamwey som utrett frågan åt South Center antar ett bredare perspektiv och inkluderar 

begränsningar som kan härledas till omständigheter inom ett land.9  

 

Faktorer som brist på utbildad arbetskraft och institutionell struktur är sådana omständigheter 

som begränsar möjligheten för ekonomiska reformer att lyckas. Även problem med att få 

gehör för reformer hos olika inflytelserika grupper kan verka begränsande för ett praktiskt 

genomförande.10 Hamwey visar i en teoretisk modell hur dessa nationella begränsningar 

kompletteras av internationella begränsningar i form av internationella regelverk och att detta 

ser olika ut för olika länder och olika frågor. Modellen visar att man kan kartlägga det 

effektiva politiska handlingsutrymmet, det vill säga det som finns kvar då både nationella och 

internationella hinder identifierats (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell kan också visa hur symmetriska avtal – avtal med i princip samma förpliktelser 

för alla parter, d v s de flesta av dagens handelsavtal - kan ge asymmetriska konsekvenser 

genom att länder med färre nationella begränsningar har mycket större möjligheter att 
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Internationellt 
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handlingsutrymme 

Det effektiva 
handlingsutrymmet 
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genomföra sociala och näringspolitiska reformer även efter införandet av en internationell 

begränsning.  

 

Minskade tullintäkter riskerar till exempel inte att drabba det svenska skolväsendet i nämnbar 

omfattning medan tullintäkter i ett fattigt land med ett svagt utvecklat skattesystem ibland är 

av avgörande betydelse för sociala utgifter. Minskade möjligheter att kräva att ett utländskt 

företag utbildar den lokala personalen får troligen just inga effekter i ett industriland med hög 

utbildningsnivå medan det däremot kan ha negativa effekter i ett utvecklingsland med stora 

utbildningsbehov.  

 

Slutsatsen är att med de internationella ekonomiska regelverken har det effektiva politiska 

handlingsutrymmet minskat i större utsträckning för många utvecklingsländer än för 

genomsnittet av industrialiserade länder. Detta ojämlika utfall av avtalen kan i någon mån 

kompenseras genom att ge olika stöd i form av teknisk och finansiell support till de länder 

som behöver, ge längre genomförandefrister för länder med särskilda behov eller att helt 

enkelt införa olika regler för olika länder och då gå ifrån idén om att ha fullständig symmetri i 

avtalen.  

 

4. Juridiska och faktiska begränsningar 

I Trade and Development Report 2006 diskuterar UNCTAD handlingsutrymme på ett annat 

sätt. Man talar om de facto-begränsningar och de jure-begränsningar. De facto-begränsningar 

innebär det faktiska minskade inflytandet som nationella reformer har om en större del av 

ekonomin är öppen och varor och kapital flyttas relativt obehindrat, d v s om man höjer 

skatten på kapital så kan effekten ändå bli att intäkterna till staten inte ökar eftersom folk 

flyttar sina pengar utomlands. De jure-begränsningar är de åtgärder som en stat förhindras 

vidta av internationella avtal, till exempel till följd av tullbegränsade regler från WTO eller 

krav på viss balans i statsbudgeten för lån från Världsbanken (se figur 2).11 Det är dessa 

senare begränsningar som framför allt aktualiseras i diskussionen kring politiskt 

handlingsutrymme. I denna figur utgör de facto begränsningarna den yttre ramen, de jure 

begränsningarna minskar utrymmet ytterligare innanför den ramen medan det stöd som 

internationellt samarbete ger verkar i motsatt riktning och ökar utrymmet (mitten).  
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Andra debattörer, motståndare till argumentet om behovet av ökat politiskt 

handlingsutrymme, pratar i termer av intern respektive extern suveränitet.12 De fokuserar då 

på aspekten att det kan finnas inflytelserika grupper i ett land som på ett negativt sätt kan styra 

landets politik för sina egna intressen, vilket betecknas som exempel på brist på ’intern 

suveränitet’. Krav från det internationella planet på en bra ekonomisk politik hjälper landets 

regering att stå emot dessa särintressen, vilket betecknas som ’extern suveränitet’. Dessa 

debattörer försvarar alltså att man internationellt sätter upp begränsningar för det lokala 

politiska handlingsutrymmet och menar att det i grunden är bra eftersom särintressen som inte 

har hela landets utveckling för ögonen då kan motbalanseras. Detta resonemang baseras då 

naturligtvis på att de internationella beslutsfattarna har tillgång till en allmängiltig sanning för 

vad som är bra och dålig ekonomisk politik och att de internationella avtalen bara 

implementerar begränsningar av den dåliga politiken. 

  

5. Internationella överenskommelser och principer som stödjer 

nationellt politiskt handlingsutrymme  

Politiskt handlingsutrymme har berörts i ett flertal internationella diskussioner och 

förhandlingar de senaste åren. Ett exempel är den internationella konferensen ’Financing for 

Development’ i Monterrey, Mexico 2002 som arrangerades av FN tillsammans med IMF och 

De facto begränsning av 
politiskt 
handlingsutrymme 

De jure begränsning 
av politiskt 
handlingsutrymme 

Ökade möjligheter för 
nationell politik vid 
internationellt samarbete 
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Världsbanken. Paragraferna 6 och 12 i slutdokumentet betonar vikten av stödjande 

internationella ramar för de nationella utvecklingsansträngningarna samt att länder har rätt att 

välja olika politiska vägar. 

 

Inför UNCTAD XI 2004 i São Paulo, Brasilien, kom krav från utvecklingsländernas 

förhandlingsgrupp ’G77 och Kina’ att explicit nämna frågan om politiskt handlingsutrymme. 

Från de industrialiserade ländernas sida var man ganska kallsinnig.13 EU erkände frågans 

existens även om man inte höll med om innehållet.14  Resultatet blev i alla fall en paragraf i 

det gemensamma slutdokumentet: 

  

“The increasing interdependence of national economies in a globalizing world and the 

emergence of rule-based regimes for international economic relations have meant that the space 

for national economic policy, i.e. the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, 

investment and industrial development, is now often framed by international disciplines, 

commitments and global market considerations. It is for each Government to evaluate the trade-

off between the benefits of accepting international rules and commitments and the constraints 

posed by the loss of policy space. It is particularly important for developing countries, bearing in 

mind development goals and objectives, that all countries take into account the need for 

appropriate balance between national policy space and international disciplines and 

commitments.”15 

  

Denna text har sedan konfirmerats vid upprepade tillfällen i FN-sammanhang, senast i 

februari 2008 med generalförsamlingens resolution ‘On the Role of the UN in Promoting 

Development in the Context of Globalization and Interdependence’: 

 

“Also underlines the fact that the increasing interdependence of national 

economies in a globalizing world and the emergence of rule-based regimes for 

international economic relations have meant that the space for national economic 

policy, that is, the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, 

investment and industrial development, is now often framed by international 

disciplines, commitments and global market considerations, that it is for each 

Government to evaluate the trade-off between the benefits of accepting international 

rules and commitments and the constraints posed by the loss of policy space and 

that it is particularly important for developing countries, bearing in mind 

development goals and objectives, that all countries take into account the need for 

appropriate balance between national policy space and international disciplines and 
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commitments, and in this regard notes with appreciation the work of the United 

Nations Conference on Trade and Development on the concept of policy space, as 

articulated in the São Paulo Consensus 5 and the World Summit Outcome;” 16 

 

South Centre har arbetat aktivt med frågan och de bakgrundspapper och analyser som tagits 

fram betonar att frågan om politiskt handlingsutrymme är en sammankoppling av tre 

internationellt erkända folkrättsliga principer: 

• Principen om suveräna staters lika värde17, 

• Rätten till utveckling18, 

• Principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländer19. 

 

Detta innebär enligt South Centre att: 

”…[R]ecognizing policy space means that developing countries should not be required 

to adhere to international disciplines that they may not be ready to apply or which may 

yet be inappropriate for them at their respective levels of economic development.”20  

 

5.1 Hur kan handelsavtal utformas för att inte minska det politiska handlingsutrymmet 

för utvecklingsländer alltför mycket? - Särskild och differentierad behandling 

Den mekanism som främst diskuteras i samband med politiskt handlingsutrymme och 

handelsfrågor är principen om särskild och differentierad behandling (SDT). Utgående från 

det faktum att samma regel kan slå väldigt olika i fattiga och rika länder har man försökt sätta 

upp ett system för att utvecklingsländer ska kunna särbehandlas. 

 

Grunden för internationella överenskommelser på handelsområdet är det man kallar 

reciprocitet, ömsesidighet. Detta skiljer sig från rättsligt ensidiga åtaganden, som till exempel 

länders beslut att ge bistånd som är ensidigt, och från åtaganden som ett land har även utan 

explicit ingångna avtal, till exempel att uppfylla mänskliga rättigheter. Reciprociteten har i 

WTO utvecklats till att i princip samma åtaganden ska gälla för samtliga länder (symmetriska 

avtal, se ovan), och länder får i de flesta avtalen inte välja att stå utanför några gamla eller nya 

åtaganden (s k singel undertaking) vilket annars är det vanliga i internationella avtal där 

länder reservera sig mot enskilda paragrafer eller välja att helt stå utanför nya åtaganden.  

 

Detta lyfts fram som en av anledningarna till att WTOs regler innebär onödigt stora 

begränsningar av länders politiska handlingsutrymme. En annan anledning är att WTOs regler 
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går in på betydligt mer ’inrikespolitiska’ områden än vad tidigare GATT gjorde.  Om WTOs 

regler i större omfattning tog särskild hänsyn till utvecklingsländer genom att sådana länder 

fick anpassa fler regler till sina särskilda behov, till exempel genom att välja att ha 

skyddstullar på fler industrivaror under någon period om man bedömer detta som viktigt och 

ges möjligheter att ta till verksamma kapitalregleringar om en ekonomisk kris närmar sig, så 

skulle regelverket upplevas som mer flexibelt och det politiska handlingsutrymmet öka.  

 

Principen SDT har en lång historia i handelsavtal och kommer till uttryck på många ställen i 

de befintliga WTO-reglerna.21 I och med WTO kom dock SDT att tydligare bli en 

undantagsbestämmelse vilket gör att enskilda SDT-’rättigheter’ tolkas restriktivt i förhållande 

till andra regler. Flera debattörer pekar också på att SDT i praktiken enbart används till att ge 

utvecklingsländer längre – ofta på förhand bestämda - tidsperioder att implementera nya 

avtalsförbindelser på.  

 

Frågan om att verkligen skapa regler som ger utvecklingsländer större politiskt 

handlingsutrymme är betydligt känsligare och där menar både USA och EU att det krävs en 

uppdelning mellan olika utvecklingsländer innan det går att diskutera frågan vidare. 

Utvecklingsländerna anser inte att en sådan ökad differentiering vore lämplig att göra. Ett 

antal särregler har införts för de så kallade ’minst utvecklade länderna’ men i övrigt har 

diskussionerna inom WTO om att reformera de särskilda villkoren för utvecklingsländer 

hittills inte lett till någon lösning. South Centre har som ett av sina övergripande krav för att 

öka det politiska handlingsutrymmet för utvecklingsländerna att principen om särskild och 

differentierad behandling breddas och görs bindande och direkt tillämplig.22 

 

Flexibla mekanismer som idag redan ingår i olika WTO-avtal  

 

International Centre for Trade and Sustainable Development, ICTSD, har listat de flexibla 

mekanismer som idag redan ingår i olika WTO-avtal och som de menar borde utvecklas 

vidare.23 De ger en bild av vilka instrument som kan användas för att öka flexibiliteten i ljuset 

av SDT:  

1. Frivillighet att välja vilka av avtalen man vill skriva under ; att inte kräva att alla WTO-

medlemmar skriver under samtliga avtal utan att nya avtal kan skapas mellan de 

medlemmar som så önskar. I takt med att WTO reglerar allt fler frågor är det rimligt att 

tänka sig att principen om singel undertaking, alla skriver under på allt, frångås för att inte 
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stoppa de länder som kanske önskar gå längre i ekonomiskt samarbete än andra, vilket kan 

jämföras med EU där EMU- och Schengensamarbeten har inkluderats utan att alla 

medlemmar deltar. En problematik här är dock att om t ex en grupp rika länder inom 

WTO går före och förhandlar fram en fördjupad avreglering så är det troligt att man 

efterhand kommer att begära av fattigare länder (t ex i bilaterala avtal eller som villkor för 

bistånd) att de ska ställa upp på dessa regler som de då inte ens varit med och förhandlat 

fram 

2. Generella undantag; ger utrymme för nationella åtgärder som annars strider mot avtalens 

regler, ex GATT artikel XX och GATS artikel XIV som tillåter skydd av miljön.  

3. Särskilda undantag vid i förväg specificerade situationer; ger utrymme för nationella 

åtgärder som annars strider mot avtalens regler i vissa situationer, ex GATT artiklarna 

XII-XIV och XVIII om valutakriser. Även andra situationer där ett offentligt engagemang 

kan motiveras bör kunna pekas ut. 

4. Säkerhetsmekanismer för oväntade händelser; tillåtelser att tillfälligt avträda från 

åtaganden då oväntade händelser inträffar och anpassningsåtgärder behöver vidtas, ex 

GATT artikel XIX, skulle kunna ha en generösare syn på vad som är allvarlig och oväntad 

skada för ett land. Det kan gälla t ex en situation som när stora delar av den inhemska 

jordbruksproduktionen slås ut av importerade produkter. 

5. Individuell design av åtaganden, att länder explicit får ange vilka områden som de binder 

vid kraven, ex att ett land väljer att åta sig att avreglera transporttjänster men inte 

finansiella tjänster. Detta är tekniskt möjligt inom t ex GATS, WTOs tjänsteavtal. 

Möjligheten att välja utifrån egna prioriteringar försvåras dock i praktiken av att de olika 

avtalen i WTO ”korsförhandlas” mot varandra, vilket innebär t ex att ett utvecklingsland 

kan pressas att åta sig att avreglera en viss tjänstesektor som motprestation för att rika 

länder ska skära ner sina jordbrukssubventioner.  

6. Övergångsperioder och godtagande av existerande nationella regler, ger länder tid att 

ställa om och förbereda samhällsfunktioner och näringsliv till nya villkor. Genom att 

existerande nationella regler godtas kan en förändring underlättas då en omställning enbart 

behöver göras i förhållande till nya nationella reformer. Idag är de flesta övergångstider på 

förhand bestämda vilket gör dem till ganska fyrkantiga instrument. Det skulle dock också 

gå att utforma övergångstider på grundval av utvecklingsindikatorer istället.   

7. ’Waiver’ – tillstånd till undantag; en WTO-medlem kan på grund av särskilda 

omständigheter få tillstånd att inte behöva följa vissa åtaganden. Detta har använts 
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frekvent och beslutats om i konsensus i WTO, men skulle även kunna beslutas på ett 

lättare sätt så att fler tillstånd för avvikelser kan goodkännas. 

8. Omförhandlingar av villkor; möjliggör omförhandling av villkor utan att en hel 

förhandlingsrunda med alla medlemmar påbörjas, ex GATT artikel XXVIII där tullnivåer 

kan förhandlas mellan de som berörs.  

 

 

En grundfråga för de som diskuterar behovet av ökat politiskt handlingsutrymme är dock att 

lika spelregler vid ojämlika förhållanden inte ger länder jämbördiga förutsättningar. Generell 

tullfrihet på traktorer gäller lika för alla men bara de länder som producerar 

konkurrenskraftiga traktorer kommer i praktiken ha någon nytta av regeln. Principen om SDT 

– särskild och differentierad behandling - ses som en viktig del i att få till regler som ger 

jämbördiga förutsättningar. Därför är kraven att SDT inte behandlas som ett undantag utan 

som en generell regel.24  

 

Problematiken med ojämna förutsättningar speglas också i hur det internationella regelverket 

för handeln använder begreppet ”icke-diskriminering”. Det är ett centralt begrepp som lite 

förenklat betyder att länder inte får särbehandla utländska aktörer eller varor så att det gynnar 

egna intressen. Men icke-diskriminering är också ett centralt begrepp på området för 

mänskliga rättigheter, och där har det en delvis annan och mer nyanserad betydelse som 

faktiskt tar hänsyn till att förutsättningarna för olika individer och grupper är olika. För att 

motverka diskriminering mellan människor så kan, och ibland bör, länder vidta åtgärder som 

särbehandlar t ex kvinnor eller personer med viss etnisk bakgrund. Man kan helt enkelt 

behöva uppväga samhällets bakomliggande ’diskriminering’ genom att underlätta för personer 

att bryta mot mönstret. Sådana åtgärder kallas ibland för positiv särbehandling. 

Handelsreglerna tillåter däremot i allmänhet inte att det från utvecklingssynpunkt kan vara 

rimligt att ge särskilda förmåner till en svagare grupp (detta kan gälla såväl på landnivå som t 

ex att ge en svagare grupp i samhället särskilt förmånligt tillträde till t ex naturresurser).  

 

FNs kommission för mänskliga rättigheter har tagit upp denna problematik och konstaterat:  

 “Applying the human rights principle of non-discrimination to trade law encourages 

affirmative action for the poor.  While non-discrimination is also a principle of 

international trade law there is a distinction in the application of the principle.  

“National treatment” envisages equal treatment for nationals and non-nationals - 
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whether they are poor farmers or large agrobusiness or industrial firms.  Treating 

unequals as equals is problematic for the promotion and protection of human rights 

and could result in the institutionalization of discrimination against the poor and 

marginalized.  Under human rights law, the principle of non-discrimination does not 

envisage according equal treatment to everyone in all cases” ,25 

 

Många debattörer menar att det politiskt ofta framhållna målet om en jämn spelplan är det 

som har orsakat inskränkningarna av det politiska handlingsutrymmet genom kravet på lika 

spelregler istället för jämbördiga förutsättningar.26 Detta har liknats vid att låta ett gäng 13-

åringar spela fotboll mot brasilianska landslaget och att man då självklart skulle ge 13-

åringarna andra spelregler för att få en riktig match. Svagare länder bör på samma sätt ges rätt 

att mer aktivt stödja det inhemska näringslivet än ekonomiskt starka länder, menar dessa 

debattörer. Det vore också att använda det synsätt som finns inom området för mänskliga 

rättigheter som vi såg ovan. Kritiken mot idén om den jämna spelplanen framförs ofta i 

debatten om de globala ekonomiska regelverken och att detta även leder till att det politiska 

handlingsutrymmet begränsas är ytterligare ett argument för den kritiken. Ser man SDT som 

en erkänd princip stödjer det utvecklingsländers rätt till anpassade regler och att sådana 

hänsyn därför inte ska räknas som en ’eftergift’ som industrialiserade länderna ska ha 

kompensation för inom ramen för handelsförhandligen. Detta är också vad till exempel 

UNCTADs generalsekreterare Supachai Panitchpakdi tydligt pekar på i översikten till Trade 

and Development Report 2006.27  

 

Många motståndare menar dock att principen om SDT inte kan binda länder utom när den 

särskilt avtalas i konkreta termer.28 De så kallade preferenssystem som vuxit fram i GATT-

avtalen där utvecklingsländer får exportfrihet för vissa varor till ett eller flera länders 

marknader utan att samma rättighet ges den rikare parten har främst bestått av frivilliga 

överenskommelser. Sådana frivilliga överenskommelser kan inte bilda grund för upp en 

allmän princip och binda länder utöver de enskilda överenskommelserna menar motståndarna.  

 

6. Övergripande kritik mot ekonomiska ’recept’ 

Kraven på ökat politiskt handlingsutrymme innehåller ofta en dold eller öppen kritik mot den 

ekonomiska modell som i utvecklingsdebatten ibland kallas för ’Washington consensus’.29 I 

detta sammanhang är det framför allt tre delar som kritiseras; att statens roll blir 
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nedprioriterad och att staten därmed blir sämre rustad för genomförande av politik, att fokus i 

den globala ekonomiska debatten är för lite på de nationella ekonomiska drivkrafterna, samt 

att modellen felaktigt antar att utvecklingsstrategier måste vara lika för alla länder.  

 

6.1 Statens roll 

 
South Centre med flera forskningsinstitut menar att internationella regler som minskar statens 

roll är problematiska då staten är den som ska säkerställa att utvecklingens vinster distribueras 

genom utvecklingsstrategier, infrastruktursatsningar och goda regelverk.30 Lyckade 

utvecklingssatsningar i vissa länder visar att en stark inhemsk vilja och möjligheten att 

använda olika strategier har varit viktigare än att öppna ekonomin mot omvärlden. Att öppna 

upp ekonomin med handels- och kapitalavregleringar är snarare ett resultat av ökad 

utveckling än en åtgärd som i sig själv ger utvecklingsvinster. Sådana avregleringar bör ske 

gradvis och i genomtänkta steg, menar South Centre. 

 

De fattiga länderna har en svår uppgift i att öka humankaptial och teknisk kapacitet för att 

diversifiera sin ekonomi och möjliggöra företagande och ekonomisk tillväxt samtidigt som 

sociala och miljömässiga ’externaliteter’ ska hanteras. Före detta världsbanksekonomen Josef 

Stiglitz menar att historien visat att detta kräver ekonomisk styrning och kan inte lösas genom 

helt oreglerade marknader.31 Ansvar för utvecklingen ligger på det enskilda landet och ingen 

annanstans. En del menar därför att ett erkännande av politiskt handlingsutrymme också 

skulle öka möjligheterna för internationella ekonomiska regimer att klara av den typ av 

påfrestningar som har uppstått t ex med finanskrisen 2008.32 

 

6.2 Inhemska ekonomiska drivkrafter 

Den internationella debatten handlar mest om att skapa ekonomisk utveckling i fattiga länder 

med hjälp av internationella ekonomiska verktyg. Ett större fokus på nationellt politiskt 

handlingsutrymme innebär att statens budget och de nationella ekonomiska drivkrafterna 

hamnar i första rummet. När UNCTAD senast presenterade årsrapporten för Afrikas 

ekonomiska utveckling, Economic Development in Africa 2007, var budskapet att 

användningen av inhemska resurser kan ge länderna det politiska handlingsutrymme de 

behöver för en egen utvecklingsagenda. De resursmöjligheter man syftar på är ökade 

skatteintäkter från moms och genom minskad informell sektor, samt ökade inhemska 

investeringar av kapital från utlandsarbetande och genom minskad kapitalflykt.  
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En anledning till att de inhemska ekonomiska drivkrafterna inte diskuteras i så stor 

utsträckning internationellt kan vara att de är så olika i olika länder och därför svåra att 

generalisera globalt. Förespråkare menar dock ibland att det är för att de industrialiserade 

länderna egentligen bryr sig mest om sina egna ekonomier och hur dessa kan växa som 

utvecklingsländernas verkliga behov inte prioriteras.  

 

7. Finns det en utvecklingsväg eller flera? 

Om kritiken mot etablerade ekonomiska ’recept’ kring statens roll och stöd till inhemsk 

ekonomi främst handlar om fokus och betoning, så framställs frågan om en eller flera 

utvecklingsscenarier ofta som antingen - eller. Lika självklart som förespråkarna för ökat 

politiskt handlingsutrymme dömer ut ’one-size-fits-all’, lika tydligt menar motståndarna att 

det finns ett ganska fastlagt recept på definierade politiska och ekonomiska reformer som ger 

en önskvärd utveckling: 

 

Irfan ul Haque (anlytiker på UNCTAD): ”While other countries’ experience may 

hold useful lessons, there is no blueprint of ”good policies” that countries could 

readily adopt. The fact is policy making is basically contexual.”33 

 

USAs representant vid UNCTADs halvtidsöversyn, Genève, maj 2006: ”[I]t is not 

policy space that contributes to development. We are familiar with the results of bad 

policies, that can also be seen as the result of policy space.”34 

 

Pascal Lamy (WTOs generalsekreterare) är i princip på samma linje som USA: ”I 

believe it is important to make the case not just for policy space but for “good 

policy” space.”35 

 

Vad som konstigt nog är ganska lite debatterat är den demokratiska aspekten på det hela. Bör 

en demokratiskt framröstad regering ha rätt att bedriva en ekonomisk politik som kanske i 

efterhand visar sig inte leda till optimal tillväxt? (men som eventuellt kan ha andra, till 

exempel sociala eller miljömässiga bra effekter). 
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Ha-Joon Chang (utvecklingsekonom, Cambridge) berör denna grundfråga med sin 

kritik av motståndarna: ”A consistent free-trade economist who values autonomy 

and choice for individuals should be willing to do the same for developing 

countries…the right to be wrong.”36  

 

Frågan om det finns en eller flera utvecklingsvägar är något av en hörnsten i synen på 

politiskt handlingsutrymme för utvecklingsländer. Den traditionella synen hos internationella 

institutioner har varit att de ska hjälpa utvecklingsländerna till vad man anser är bra reformer, 

det vill säga man har en modell i tankarna. Med tiden har innehållet i dessa reformer sakta 

förändrats (allt som ansågs bra tidigare anses ju inte bra längre) men tanken på att det finns en 

rätt väg har inte övergivits. Därför har t ex institutioner som Världsbanken och IMF 

föreskrivit ekonomiska policyvillkor enligt en bestämd mall.  

 

Inom WTO menar många motståndare att diskussioner om politiskt handlingsutrymme är 

meningslösa och leder debatten bort från en väsentligare diskussion kring vilka reformer som 

är bra för utveckling.37 De som anser att det finnas en väg till utveckling anser ofta även att 

det finns en mer eller mindre enig uppfattning om vad som är god utveckling, medan 

förespråkarna för flera utvecklingsvägar öppnar upp för möjligheten att olika samhällen i viss 

mån har olika uppfattningar om vilken utveckling som eftersträvas.  

 

Kanske är just det själva kärnan i budskapet om politiskt handlingsutrymme i den 

internationella debatten: rätten att sätta upp olika utvecklingsvägar och delvis olika mål med 

utveckling. Erkänner man den rätten måste man också tillåta länder att göra på ett annat sätt 

än att följa något uppställt globalt recept, man måste tillåta länder att göra ’fel’ utifrån sin 

egen uppfattning. UNCTAD argumenterar i alla fall för att fler okonventionella verktyg ska 

kunna användas eftersom det skulle förbättra möjligheterna till lyckade resultat:  

”…widening the scope of national policy instruments beyond those that were deemed 

acceptable under the development paradigm of the past 25 years would not only allow 

the pursuit of additional goals, they would also increase the number of potential 

combinations of instruments, which in many cases will be decisive for the success or 

failure of a [development] strategy.”38 
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Del 2 Vad gäller kritiken mer konkret och vilka är 

förslagen? 

8. Begränsningar av handlingsutrymme till följd av TRIPS, GATS 

och investeringsavtal 

 

När de globala handelsregelverken i WTO började reglera fler saker än sådant som berör 

import och export av varor och även började ställa krav på hur länder hanterar varor, tjänster 

och investeringar ökade begränsningarna för nationell politik. En del debattörer menar att i 

och med avtalen om subventioner, investeringar, tjänstehandel och patenträttigheter så liknar 

WTO allt mer en full ekonomisk union med en gemensam marknad om man ser till det 

handlingsutrymme som länderna ges.39  

 

Kritiken mot att ingå WTO-avtal på bredare områden är stark bland dem som förespråkar ökat 

politiskt handlingsutrymme.40 Att gå vidare och ingå ytterligare starka avtal om konkurrens, 

offentlig upphandling och investeringar ses som ytterligare steg mot minskat 

handlingsutrymme. Dessa avtal är på förslag och diskuteras men förhandlas f n inte inom 

WTO (men väl inom olika regionala handelsavtal). Dessa frågor kallas även 

”Singaporefrågorna” eftersom de första gången diskuterades i WTO på ministermötet i 

Singapore 1996.  En del av kritiken går alltså ut på att det helt enkelt blivit alltför många och 

alltför omfattande internationella avtal på områden där nationella regeringar behöver 

svängrum. 

 

WTOs avtal om immaterialrättigheter, t ex patent, (TRIPS) från 1995 begränsade kraftigt den 

möjlighet varje land tidigare hade att utforma sina patentregler på ett sätt som man ansåg 

gynnade sin egen utveckling. I och med avtalet tvingades de av WTOs medlemsländer som 

inte hade ett långtgående skydd för patent att införa det. Detta innebär stora kostnader för 

fattiga länder, både i form av direkta kostnader som royalties och övervakningskostnader och 

i form av indirekta kostnader och samhällsförsämringar som minskade möjligheter när det 

gäller t ex att tillverka mediciner. Många menar att avtalet inte heller ger några större fördelar 

för dessa länder.41 

 



 21 

TRIPS-avtalet innehåller också paragrafer om att tekniköverföring från rika till fattiga länder 

ska gynnas för att t ex öka möjligheterna till utveckling inom industrin. Men dessa regler är 

till skillnad från de regler i avtalet som skärper patentskyddet inte bindande. Det är endast 

inskrivet som något som staterna bör sträva efter. Den del av avtalet som tar särskild hänsyn 

till förutsättningarna i fattigare länder är alltså inte bindande på samma sätt som de delar som 

kräver förändringar i ländernas lagstiftning.42  

 

Regler relaterat till investeringar 

De regler om utländska investeringar som finns inom WTO är dels avtalet om 

handelsrelaterade investeringar (TRIMS), dels stora delar av avtalet om tjänstehandel 

(GATS). En generell kritik mot dessa båda avtal som knyter an till frågan om politiskt 

handlingsutrymme är att de begränsar möjligheten och försvårar för länder att ställa olika 

typer av krav på utländska investeringar som görs i landet. Avtalen förbjuder givetvis inte alla 

slags krav men specificerar en rad med åtgärder som inte får vidtas, till exempel att numeriska 

begränsningar inte får göras, och stadgar också konkreta krav som förbjudna, t ex att som 

motkrav för ett etableringstillstånd begära att det utländska företaget ska använda en viss 

andel lokala insatsvaror eller återinvestera en del av vinsten.  

 

Det som allmänt sett ses som positivt med utländska investeringar är att de kan ge landet fler 

och mer kvalificerade arbeten, ny teknik eller kapital och kunskap för att bryta och förädla 

metaller eller olja. Som redogjorts för tidigare så menar många att det kan vara nödvändigt för 

värdlandet att ställa olika krav på investeraren för att säkerställa att investeringen ska fylla 

den typen av specifika samhälleliga behov.  

 

Förespråkarna menar att TRIMS och GATS-avtalens förbud mot olika typer av krav på 

investerarna riskerar att minska utrymmet för näringspolitiska reformer, men också att det kan 

begränsa utrymmet för politiska åtgärder för skydd av miljö och hälsa. Eftersom 

utvecklingsländer som öppnar upp sin marknad för utländska investerare kan se en risk i att en 

del nationella företag blir utkonkurrerade måste de utländska investeringarna bidra med tydlig 

positiv påverkan som väger upp en sådan eventuell risk. Om länderna genom olika WTO-

avtal förbjuds att använda sådana krav blir ’vinsten’ med att öppna sin marknad betydligt 

mindre. Eller uttryckt på ett annat sätt, om det politiska handlingsutrymmet för att reglera 

utländska investerare minskar så kan en del av själva poängen med att ta in utländska 
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investerare gå förlorad. Förespråkarna menar alltså att det politiska handlingsutrymmet 

behövs just för att säkerställa att det blir ökad utveckling av investeringarna.43  

 

Ett motargument från motståndarna är att begränsningar för vilka krav som kan ställas på 

investerare bidrar till att investeringarna generellt sett blir fler och att detta är viktigare för de 

fattiga ländernas utveckling. Forskare anser däremot att det är oklart om och i så fall hur 

reglerna skulle bidra till att öka antalet investeringar, exempelvis Världsbanken har pekat på 

att det saknas belägg för ett sådant samband.44 Tvärtom har flera av de länder som dragit till 

sig stora mängder utländska investeringar, däribland Brasilien och en del länder i Sydostasien, 

förbehållit sig rätten att ställa olika slags krav som inte alls går i linje med de långtgående 

investeringsavtal som t ex EU och USA nu förhandlar fram bilateralt.   

 

9. Begränsningar av handlingsutrymme till följd av 

subventionsavtal 

En annan frågeställning bakom kraven på ökat politiskt handlingsutrymme inom 

handelsförhandlingarna gäller synen på subventioner och skyddstullar eller kvoter för känslig 

inhemsk industri, särskilt i ett uppbyggnadsskede. Här menar förespråkarna att det är viktigt 

för ekonomisk utveckling att möjligheten finns att i vissa lägen skydda och stötta sektorer och 

att dagens industrialiserade länder utnyttjat den möjligheten för sin utveckling, se ovan under 

bakgrund. Man menar också att flera förslag som nu diskuteras inom Doha-rundan skulle ge 

utvecklingsländer sämre möjligheter att skydda viktiga sektorer, främst inom förhandlingarna 

om icke-jordbruksprodukter (NAMA-förhandlingarna) som innehåller förslag på 

begränsningar för industritullar. I diskussionerna om subventioner (SCM-avtalet) vill 

förespråkarna att de statliga subventioner som ansågs legitima fram till 1999 genom fokus på 

utveckling återigen borde ges grönt ljus.45  

 

Avtalet om subventioner, SCM-avtalet, slår direkt på riktade stödåtgärder som ett land vill 

genomföra. Alla former av subventioner förbjuds inte av avtalet, men bland annat är det 

förbjudet för länder att göra subventioner till företag beroende på hur mycket företaget 

exporterar. Likaså förbjuds subventioner som är relaterade till att använda lokala insatsvaror. 

Den typ av generella subventioner som tillåts kräver däremot ofta stora budgetutrymmen, 

vilket gör det svårt för utvecklingsländer att använda sig av dem. Till exempel UNCTAD är 
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därför kritiska mot SCM-avtalet eftersom det i praktiken begränsar det politiska 

handlingsutrymmet mer för utvecklingsländer än andra.46  

 

De som argumenterar mot ett ökat politiskt handlingsutrymme för nationell näringspolitik 

menar bland annat att det är ekonomiskt sämre för utvecklingsländer att skydda vissa sektorer 

eftersom företag behöver utländsk konkurrens för att utvecklas. Att länder som idag är 

ekonomiskt starka har använt sig av denna metod betyder inte att deras ekonomi gynnades av 

det.47 Argumentet är alltså att ett land endast ska ha utrymme att föra  god politik och inte 

vilken politik som helst. Dessa ’motståndare’ menar då också att det är just deras definition 

för vad som är ’goda reformer’ och vad som är ’dåliga reformer’ som gäller.  

 

Angående de begränsningar av industritullar som ingår i NAMA-förhandlingarna menar 

motståndarna att de nivåer som diskuteras ändå ligger högre än de tullnivåer som 

utvecklingsländer faktiskt använder och att de länder som verkligen kommer att behöva sänka 

sina tullar troligen ändå skulle få in stora inkomster från tullarna med lägre nivåer eftersom 

mer varor då skulle importeras.48  

 

Förespråkarna för utökad ’policy space’ pekar på att flera utvecklingsländer är starkt beroende 

av tullarna för att få budgeten att gå ihop och att sänkningar av nivåerna ändå riskerar 

finansieringen av skola och hälsovård.49 Dessutom skulle en begränsning göra att möjligheten 

att i framtiden höja tullarna tas bort vilket på ett konkret sätt minskar det politiska 

handlingsutrymmet. UNCTADs Trade and Development Report 2006 visar på att 

tulltarifferna ibland är det enda instrumentet som återstår för utvecklingsländer att använda 

sig av för att hjälpa känslig inhemsk industri efter det att andra styrmedel begränsats av 

WTO.50 

 

Kevin P. Gallagher har granskat fallen i WTOs tvistlösningsorgan mellan 1995 och 2005 och 

menar att en fjärdedel av tvisterna handlade om just näringspolitiska åtgärder.51 Huvuddelen 

av dessa gällde utvecklingsländer och åtgärder om importkontroll, skatteutformning och 

villkor på utländska etableringar om en viss andel inhemska insatsvaror, d v s just de områden 

där förespråkarna anser att länder behöver ha ökat politiskt handlingsutrymme. Samtliga fall 

bedömdes som brott mot WTO-reglerna. Gallaghers slutsats är att dessa regler därmed inte 

bara begränsar utvecklingsländernas utrymme för inhemsk industripolitik på papperet utan 

också hindrar dem att föra en sådan politik i praktiken.  
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10. Handlingsutrymme för miljöskydd och sociala frågor 

Det är inte särskilt vanligt att utvecklingsländer pratar om behovet av ökat politiskt 

handlingsutrymme med direkt referens till att kunna stärka miljöskyddet eller sociala frågor. 

Det finns dock ett antal exempel på att nationella åtgärder relaterat till  miljö- och sociala 

frågor är svårare att genomföra om landet ifråga har undertecknat olika internationella avtal, 

några av dessa beskrivs nedan.  

 

De tvister som uppkommit där miljö- och eller sociala reformer har ifrågasatts utifrån 

internationella ekonomiska regelverk har oftast rört åtgärder som industrialiserade länder 

vidtagit. Detta har troligtvis två orsaker; dels är det mycket vanligare att industriländernas 

reformer skadar intressen i sådan ekonomisk omfattning att det blir värt att väcka en process, 

dels är många regler i industriländerna strängare vad gäller miljö- och socialt skydd. Det finns 

i detta sammanhang några omdiskuterade tvister som behandlats i WTOs tvistlösningssystem: 

 

• En tvist gällde hormonbehandling av djur. USA stämde EU för att EU förbjudit import 

av kött där djuren behandlas med tillväxthormon. EU menade att det fanns vissa risker 

för människors hälsa om man åt kött från djur som fötts upp med hormon men WTO 

kom fram till att de studier som EU hänvisade till inte tillräckligt specifikt kunde 

påvisa en sådan hälsorisk och att WTO-reglerna då inte medgav att amerikanskt kött 

förbjöds.52  

 

De internationella begränsningar som tvisten handlade om finns i WTO-avtalet om sanitära 

och fytosanitära åtgärder (SPS). Detta avtal ställer upp många krav på hur risker ska bedömas 

men kulturella mönster eller hur människor i samhällen uppfattar risker ingår inte. Eftersom 

riskbedömningar ligger bakom stora delar av miljö- eller konsumentpolitiken kan en sådan 

begränsning begränsa det politiska handlingsutrymmet i stor omfattning för länder som driver 

en aktiv miljö- eller konsumentpolitik.  

  

• En annan tvist handlade om bevarandet av stora havssköldpaddor och problematiken 

med att många sköldpaddor dör vid fiske av räkor. Ett antal större utvecklingsländer 

stämde USA för att USA infört förbud mot försäljning av räkor från länder där man 

använde fångstmetoder för räkor som bidrog till dödandet av stora havssköldpaddor. 
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Även om WTO-panelen konstaterade att havssköldpaddorna är utrotningshotade och 

ändrade fångstmetoder skulle hjälpa situationen kom man till slutsatsen att det system 

med certifiering som USA infört hindrade importen av räkor och att en internationell 

miljökonvention istället borde lösa situationen. 

 

Många gånger leder dessa tvister i WTO till utdragna och komplicerade processer som 

resulterar i tvetydliga slutsatser. Vilket mindre land vågar sig på att chansa med en åtgärd när 

inte ens USA lyckas? Miljörörelsens krav för att freda det politiska handlingsutrymmet på 

miljöområdet är att de multilaterala miljöavtalen explicit ska ges företräde framför 

handelsavtalen.  

 

Kring de bilaterala och regionala investeringsavtalen pågår också en livlig diskussion 

huruvida de begränsar länders miljöpolitik. Hittills har flera fall uppmärksammats där 

genomförandet av miljöbeslut av enskilda miljömyndigheter ansetts strida mot de 

internationella reglerna. 

• Två amerikanska företag vann i slutet av 1990-talet var sin process och fick 

skadestånd av mexikanska staten efter att lokala myndigheter hindrat dem från att 

driva avfallsanläggningar för miljöfarligt avfall, i nära anslutning till mindre städer. 

Lokalbefolkningen tyckte att anläggningarna låg för nära bebyggelsen och att det 

medförde hälsorisker och förstörda naturområden.53 Tvisterna skedde inom ramen för 

det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA och satte igång en stor debatt i USA 

och Kanada om detta avtal var förenligt med höga skyddsnivåer för miljön när företag 

ges så långtgående möjligheter att klaga på den hantering som nationella och lokala 

miljömyndigheter ansvarar för. 

• Ett kanadensiskt företag stämde USA efter det att delstaten Kalifornien beslutat att 

förbjuda tillsatser av metanolbaserade kemikalier i bensin. Delstaten menade att 

tillsatsen hade orsakat föroreningar i grundvattnet och att förbudet behandlade både 

utländska och inhemska företag lika. Efter sju år och mycket arbete lyckades USA 

vinna fallet, men många menar att ett mindre land knappast skulle ha råd att 

genomföra en sådan omfattande process.  

 

De flesta fall där det är konflikter mellan miljö- och investeringsintressen går dock aldrig så 

långt som till en formell tvist utan tilltänkta miljöreformer ändras eller avbryts helt när man 

ser att det kan hota investeringsintressen och eventuellt också leda till en kostsam juridisk 
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process som landet dessutom kan komma att förlora och därmed få betala stora skadestånd.54 

Ett exempel på detta är skyddet för kvarvarande skogar i Ghana där flera gruvföretag under 

åttiotalet fick koncessioner på malmfyndigheter inne i skogsreservaten. Under senare delen av 

nittiotalet begränsades dock möjligheterna för många företag då konflikterna med skyddet av 

skogen och dess biologiska mångfald ansågs för stort. Genom kopplingar mellan 

internationella investeringsavtal och avtal med gruvföretagen försvårades genomförandet av 

begränsningar av den miljöförstörande verksamheten och Ghana har fått minska sina 

ambitioner för skogsskyddet.55  

 

En latent konflikt mellan miljöskydd och investeringsrättigheter finns i vårt närområde. I 

Norge är miljödepartementet oroligt för att ryska företag som är verksamma på Svalbard 

kommer att gå till internationell domstol om deras verksamhet måste begränsas för att 

genomföra det nya naturskyddsområdet för Svalbard. Denna oro har lett till att Norge nu 

försöker säkerställa att deras frihandel- och investeringsavtal i framtiden inte ger de 

långtgående rättigheter som tidigare varit fallet.56 Som relativt stark förhandlingspart hoppas 

Norge alltså anpassa de internationella reglerna så att de inte får oönskad effekt på den egna 

politiken. 

 

Andra fall diskuteras mer utifrån att politiska reformer som haft en positiv påverkan på miljön 

kanske inte kunde ha genomförts med de investeringsregler som nu håller på att etableras 

genom de bilaterala och regionala avtalen. Ett sådant exempel är att Danmark när man satsade 

på att bygga ut vindskraften gav särskilt förmånliga villkor för vindkraft som ägdes av lokala 

kooperativ. Genom att särskilt gynna dessa lokala kooperativ skapade man ett brett stöd och 

intresse från befolkningen för att satsa på vindkraften, som kunde byggas ut snabbt på många 

ställen och nu står för en ganska stor andel av Danmarks elförsörjning. Om energisektorn i 

Danmark däremot hade varit underkastad några av dagens mest långtgående internationella 

investeringsregler hade särbehandlingen av vindkraftskooperativ, kunnat betraktats som 

otillåten diskriminering av eventuella utländska investerare.57  

 

Det finns även en diskussion om hur handels- och investeringsregler påverkar det politiska 

handlingsutrymmet relaterat till sociala frågor, även om de konkreta konflikterna inte varit så 

tydliga eller många. Främst finns det en kritisk diskussion kring GATS-avtalet och vilken 

slags rätt länder har att säkerställa servicen inom utbildning, hälsa, vatten och avlopp samt 

andra klassiskt offentliga sektorer som påverkar sociala förhållanden. Om länder under WTOs 
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tjänsteavtal åtar sig att begränsa sin handlingsfrihet inom dessa områden så måste till exempel 

länderna välkomna utländska projekt under samma förutsättningar som inhemska, t ex ge 

utländska ägare samma rätt att starta företag som distribuerar dricksvatten eller bedriver 

skolor som nationella privata aktörer. Till dessa räknas även ekonomiska föreningar som 

föräldrakooperativ eller samfällighetsföreningar.  

 

En särskild aspekt på detta är förmåner som ett land kan anse är rimligt att ge till särskilda 

grupper antingen för att dessa varit särskilt missgynnade eller för att det kan vara viktigt för 

att upprätthålla en socialt stabil situation. De sydafrikanska reformerna för ’Black Economic 

Empowerment’ syftar till att stärka svartas kompetensutveckling och företagande och ger 

därför företräde åt företag i enlighet med detta inom viss offentlig upphandling, energisektorn 

m.m. Det finns olika uppfattningar kring de samhällsmässiga för- och nackdelarna med 

program som dessa. Ur ett marknadsliberalt perspektiv är det givetvis fel att särbehandla vissa 

företag eftersom reglerna snedvrider marknaden. Flera handelsavtal förbjuder eller försvårar 

också denna typ av reformer. Frågan blir om en demokratiskt vald regering ska ha det 

politiska handlingsutrymmet att kunna införa sådana regler? 

 

Det är inte heller bara en teoretisk fråga att ta ställning till i diskussionen om hur 

handelsavtalen bör utvecklas för att de ska gynna en rättvis och hållbar utveckling. Redan 

idag är frågor om positiv särbehandling uppe till tvister t ex i samband med bilaterala 

investeringsavtal. Liksom vad gäller offentlig upphandling tillåter ju inte dessa avtal att någon 

grupp ges företräde till ägande eller anställningar, även om det sker av socialpolitiska skäl, t 

ex att människor från en ursprungsbefolkning får exklusiv rätt till att guida i ett visst område 

eller liknande. Ett exempel på detta är några italienska stenbrottsägare som har stämt 

Sydafrika efter att man beslutat just att tidigare diskriminerade afrikaner ska ges företräde till 

arbete och mineralkoncessioner.58  

 

Andra farhågor rör TRIPS-avtalets begränsningar av länders möjlighet att skydda traditionella 

kunskaper som ofta ursprungsbefolkningsgrupper har. Avtalet ger starkt skydd för 

uppfinningar som tagits fram i laboratorium och som kan identifieras enligt traditionen inom 

laboratorieforskningen. Men sådan forskning kan bygga på kunskap som genererats inom 

ursprungsfolk och avtalet kan då bidra till att länder måste erkänna laboratorieföretagens 

patenträttigheter trots att man försöker stärka ursprungsfolken och tillerkänna dem deras 

kunskap. 
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11. Olika utformning av avtalen ger olika mycket flexibilitet 

 

De olika WTO-avtalen anses olika ’hårda’ i sin begränsning av det politiska 

handlingsutrymmet. Medan GATS-avtalet bygger på att länder explicit anger vilka sektorer 

som man öppnar upp (och därmed avsäger sig handlingsutrymme att reglera på vissa sätt) så 

ställer TRIMS-avtalet upp generella principer.  

 

GATS är alltså mer flexibelt och ger i alla fall i teorin länder ett större utrymme att designa de 

åtaganden och begränsningar som de är villiga att införa. Generella avtal som TRIMS är 

hårdare i begränsningen av handlingsutrymme.  

 

En faktor som gör alla WTO-avtal hårda i förhållande till internationella avtal på miljö- och 

MR-områdena är WTOs tvistlösningsmekanism. Inom WTO kan länder stämma varandra i ett 

domstolsliknande systam och om ett land förlorar måste man ändra sina regler för att slippa 

kostsamma handelsrestriktioner från motparten.  

 

I många av de bilaterala och regionala investeringsavtalen kan även enskilda investerare och 

företag stämma värdlandet om de anser att avtalet inte följs. Landet riskerar då att betala 

skadestånd till företaget. Eftersom enskilda företag kan ha stora intressen av att driva en 

process anses denna typ av tvistlösning ännu hårdare och ännu mer riskfylld än den 

mellanstatliga processen i WTO. Ju större risk ett land löper att politiska reformer ska 

innebära skadestånd baserat på internationella avtal, ju försiktigare kan man anta att landet är 

att genomföra sådana reformer.  

 

Så förutom att begränsningarna av det politiska utrymmet varierar beroende på om det är 

generella regler eller sådana där länderna själva kan påverka tillämpningsområdet (som 

GATS), så varierar utrymmet efter hur tvistlösningen ser ut. Tvistlösningssystemet innebär att 

de bilaterala och regionala investeringsavtalen ofta begränsar det politiska utrymmet ännu mer 

än WTO-avtalen eftersom enskilda företag ges rätt att stämma stater i de bilaterala avtalen. 
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12. UNCTADs arbete kring politiskt handlingsutrymme 

 
I diskussioner kring politiskt handlingsutrymme förs ofta fram behovet av analyser av olika 

ekonomiska reformer och bättre kunskap om vilken utvecklingspåverkan olika internationella 

ekonomiska regelverk har. Här vill förespråkarna att den gren inom FN som arbetar med 

handel och utveckling UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) ska få ett 

starkare mandat att stödja utvecklingsländer.  

 

Utvecklingsländer har drivit att UNCTAD som institution ska jobba mer med att analysera 

just politiskt handlingsutrymme. På G77-mötet i Doha 2005 kom utvecklingsländerna överens 

om att begära att UNCTAD och South Centre skulle analysera begreppet politiskt 

handlingsutrymme i syfte att få det operationaliserbart för den internationella ekonomiska 

diskussionen.59 När UNCTAD i maj 2006 genomgick halvtidsöversyn var kritiken hård från 

flera stora utvecklingsländer mot ett alltför svagt arbete kring denna fråga.60 USA 

argumenterade emot och hävdade att konceptet politiskt handlingsutrymme inte kunde 

användas som ledning för UNCTADs arbete eller i den internationella ekonomiska debatten 

eftersom dess värde var dubiöst och inte baserat på fakta. Japan, i likhet med USA, menade att 

det fortfarande finns betydande skillnader i åsikter kring begreppet.  

 

Inför UNCTAD XII som hölls i april 2008 fanns en rad om ’policy space’ med i 

förhandlingstexten inför konferensen och det sades att UNCTAD skulle fortsätta utveckla 

begreppet. I slutdokumentet nämns dock inte detta. 

 

Två frågor kring politiskt handlingsutrymme, som få andra institutioner utöver UNCTAD 

verkar ta upp, är frågan om kapacitetsuppbyggnad och diversifiering avseende 

utvecklingsländernas produktion för export samt hur utvecklingsländerna bäst utnyttjar den 

flexibilitet som redan finns i WTO-reglerna. 

 

UNCTADs Trade and Development Report  från 2006 fokuserar på frågor kring 

internationellt samarbete och nationella utvecklingsstrategier. Där analyseras olika länders 

reformer som bland annat inkluderar användandet av subventioner och tulltariffer i syfte att 

stärka den egna ekonomiska utvecklingen. Slutsatsen är att reformerna lett till minskad 

fattigdom vid vissa tillfällen, men att de i en annan kontext inte har fungerat alls. Rapporten 

åberopas därför gärna av dem som vill framhäva att det inte bara finns en utvecklingsväg som 
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passar alla länder. Flera andra frågeställningar som berörts ovan belyses också. Rapporten tar 

också upp makroekonomiska aspekter och lyfter bland annat fram att en övergång till riktiga 

växelkurser kräver faser med tillfälliga växelkurser i stället för strikta krav på att byta från 

fasta till flytande kurser. En slutsats är att i de finansiella regelverken, till skillnad från 

handelsregelverken, behövs fler snarare än färre regler för att det politiskt handlingsutrymmet 

ska öka.  

 

13. Innebär krav på ökat politiskt handlingsutrymme att länder inte 

behöver följa internationella avtal? 

Ibland kommer debatten in på frågan om ökat politiskt handlingsutrymme innebär att 

utvecklingsländerna inte längre ska behöva följa internationella avtal. Under UNCTADs 

halvtidöversyn 2006 ställdes denna fråga från olika industrialiserade länder. Den brasilianska 

representanten, i likhet med den karibiska gruppen, menade då att en plädering för ökat 

politiskt handlingsutrymme inte är någon plädering för generella undantag från handelsregler 

eller används av stater för att undgå att fullgöra sina internationella åtaganden. Indien 

uttryckte att begreppet behöver förtydligas men fungerar inom ramen för de nuvarande 

internationella regelverken.61  

 

Det är uppenbart att diskussionen om politiskt handlingsutrymme handlar om det rimliga i 

innehållet i existerande eller föreslagna internationella avtal snarare än om avtal ska gälla eller 

inte. South Centre menar att det som behövs är ett sant multilateralt samarbete där 

industrialiserade länder samverkar med u-länder i deras strävan att utvecklas.62 Alltså inte 

mindre internationellt samarbete utan bättre. 

 

14. Sammanfattning: 

Diskussionen om politiskt handlingsutrymme, engelska ’policy space’, har tagit fart allt 

eftersom nya typer av mer och mer omfattande handelsavtal vuxit fram. Diskussionen handlar 

både om breddningen av WTO-avtalen och om de många förhandlingar som pågår om olika 

bilaterala handelsavtal. De senare begränsar i högre grad än tidigare staters (inklusive 

kommuners och regioners) användning av näringspolitiska instrument för utveckling och 

miljömässiga och sociala hänsyn. Vad som bland annat gör dessa begränsningar 
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kontroversiella är att de delvis förhindrar att fattiga länder använder just sådana verktyg som 

länder som nu är industrialiserade inte sällan använde under sin utvecklingsperiod.  

 

Näringspolitiska reformer ges explicita begränsningar av handelsavtalen, medan 

begränsningarna av miljö- och sociala reformer sker indirekt. Tvistlösningen är också viktig 

för hur kraftigt avtalen begränsar det politiska utrymmet. 

 

Förespråkare för ökat politiskt handlingsutrymme pekar bland annat på det faktum att samma 

regler kan ha helt olika effekt på olika länder beroende på hur de lokala omständigheterna ser 

ut och ofta begränsas fattiga länder mer än rika av samma regler.  

 

Dessa förespråkare menar också att det inte bara finns en utan flera utvecklingsvägar. Därför 

bör internationella avtal ge vidare ramar för länders olika sätt att försöka skapa en positiv 

utveckling. Detta uppnås inte genom att regler gäller lika för alla länder likadant, utan genom 

att avtalen tar större hänsyn till ländernas olika förutsättningar och medger större 

handlingsutrymme för dem med större behov. Denna diskussion har bäring både på hela den 

stora diskussionen om hur världens handelsavtal (WTO och de bilaterala) ska utvecklas – om 

de ska förhandlas att bli bredare och bredare och omfatta mer och mer begränsningar av det 

politiska handlingsutrymmet eller om det mer gynnar utvecklingen att inte fortsätta utvidga de 

handelsrelaterade avtalen. Den har också bäring på hur man skapar störst flexibilitet inom de 

avtal som redan finns och som man bestämmer sig för att förhandla. Det kan till exempel 

handla om sådant som att utveckla systemet för ”särskild och differentierad behandling” för 

fattiga länder och om att tydliggöra att åtgärder för miljön eller socialt skydd inte ska 

begränsas av de internationella reglerna. 
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