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Vilse trots karta och
kompass
Så kom oktober och därmed de femte förhandlingarna om ett
bindande FN-fördrag för företag. Ett fördrag som ska reglera företagsverksamhet på det viset att det straffar sig att
kränka mänskliga rättigheter. Det känns konstigt att de här
förhandlingarna ens behöver föras. Något så självklart som
att mänskliga rättigheter inte ska kränkas borde inte behöva
förhandlas. Ekonomisk vinning kan inte vara viktigare än det
levandes säkerhet. Hursomhelst är vi många som kämpar för
att få igenom det.
För vi behöver göra de här gränserna tydliga. För att
människor varken ska skadas eller vilseledas till att skada
andra. För att naturen ska hållas intakt. Vem vet om det hjälper
helt och hållet (i nuläget finns principer och riktlinjer men inte
lagar), men det skulle definitivt jämna ut den juridiska obalans
som råder idag. Tyvärr verkar det som om politikerna länge
gått med en felaktig karta i nävarna, eller så ligger den kompass de egentligen alltid haft bortglömd i fickan.
I det här lite kortare numret av Miljötidningen koncentrerar
vi oss helt och hållet på företagsmakt. Vad gör möjligheten
att tjäna pengar med oss människor? Genom att berätta om
förhandlingarna i Genève och vad man vill uppnå med dem,
om klausulen ISDS, och om de som direkt drabbas av företagsmakt, exemplifierar vi detta. Vi hoppas att ni finner det intressant och att ni lär er något nytt om världen. Trevlig läsning!
Lovis Agestam, redaktör

Jordens Vänner är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell förening som arbetar
för miljö och solidaritet – lokalt, nationellt och
internationellt. Jordens V
 änner är den svenska
grenen av Friends
of the Earth International, världens största miljöorganisation på gräsrotsnivå med över två miljoner medlemmar. Föreningen v ärnar om demokrati, folkrörelsearbete och kulturell mångfald.

Foto: Mose Agestam

Vill du göra din röst hörd? Skriv en krönika och
mejla den till oss.

Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida
(Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete), genom
Forum Syd. Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de
åsikter som framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.
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Tema: Företagsmakt

Företag har för mycket makt. Utifrån rådande lagar kan de inte i tillräcklig grad
hållas ansvariga för den påverkan de i och med sin verksamhet har på sin omgivning. Och det är framförallt transnationella företag som kan smita undan, för
det finns en stor lucka i lagstiftningen. Denna lucka tillåter just nu transnationella
företag, vilka är verksamma i flera länder, att undvika nationella lagar. Därför har
de samhällen och folk som drabbas av kränkningar ingen instans där de kan kräva
rättvisa. Under fem år har ett stort antal organisationer, civila och myndigheter i
samarbete med politiker arbetat för att få till ett FN-fördrag som ska förändra
detta. Idag finns enbart frivilliga principer som reglerar företagsverksamhet för att
mänskliga rättigheter inte ska kränkas och naturen inte skadas. Men dessa är som
sagt inte bindande vilket betyder att det finns ett otal fall där företag har orsakat
stora skador på människor, djur och natur, utan att de kunnat straffas. Medan det
inte skett någon utveckling i internationell rätt för företagsansvar har utvecklingen
av företagsrättigheter gått i en rasande fart de senaste decennierna. Ett exempel
är ISDS, en klausul som, inskriven i internationella handels- eller investeringsavtal, ger företag tillåtelse att stämma stater om de hindrar deras chans till vinning.
Därmed uppstår ofta en ond cirkel, där stater inte vågar stå upp för människornas,
djurens och naturens rättigheter i rädsla för att bli stämda. En stat kan stämmas om
den antar nya lagar eller policyer för att skydda miljön eller folkhälsan. Folkets
makt minskar när företag har gränslös makt. Demokrati blir en fasad. Det är därför
vi behöver rättigheter för människor och regler för företag. Å ena sidan behöver vi
ta bort ISDS från våra internationella avtal. Å andra sidan behöver vi ett bindande
fördrag som kan sätta hårt mot hårt och ställa företag till svars. I oktober förhandlade man om fördraget en femte gång. Långsamt går det framåt, men man måste
komma överens om ett gemensamt dokument och i nuläget tycker många representanter ur civilsamhället att det blivit reviderat till att vara alltför klent. Ännu har
man inte nått en konklusion men genom det globala nätverket Global Campaign to
Reclaim People´s Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Corporate Impunity fortsätter arbetet mot företagsmakt, för människors och naturens rättigheter.

Fortsatt kamp för
upprättelse
- 25 år efter Chevrons ödeläggelse i Amazonas
I det som kom att bli en av historiens värsta miljökatastrofer dumpades 4 miljoner liter giftigt avfall i Ecuadorianska Amazonas. Efter mer än 25 år strävar de
drabbade fortfarande efter rättvisa. Under de sista dagarna i oktober tog Jordens
Vänner tillsammans med ett antal andra civilsamhällesorganisationer emot
besök av några av dem som fortfarande arbetar för upprättelse.
Text och foto: Rebeca Borges & Lovis Agestam
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Utblick

I anslutning till kampanjveckan mot företags straf�frihet hade Jordens Vänner äran att få ta emot
en delegation från the Union of those Affected by
Texaco-Chevron (UDAPT) - en sammanslutning av
över 30 000 personer som på olika sätt drabbades
under Chevron-åren.
Willian Lucitante, ledare för Kofanefolket i Ecuador
och Pablo Fajardo, ansvarig advokat i Chevron-fallet besökte Sverige för att prata om rättvisa och
civilsamhällets styrkor och svagheter. Under besöket
diskuterades också de över 4 miljarder kronor som
svenska pensionsfonder investerat i Chevron. Pablo
Fajardo arbetade i sin ungdom på ett plantage och
senare för ett oljeföretag. Han såg de sociala orättvisorna och den miljöförstöring företagen ställde till
med och bestämde sig för att bli advokat för att
försvara mänskliga rättigheter. Därav blev han den
enträgna, ledande försvararen för de drabbade
i fallet där Chevron dumpade kolossala mängder
giftigt avfall rakt i naturen.
Delegationens första seminarium under besöket
var öppet för allmänheten och hölls på ett hotell i
Stockholm.
– Deras verksamhet förorenade våra floder, marken
och luften. Idag lever vi med konsekvenserna av detta. Vi har inget drickbart vatten längre, sa Willian
Lucitante, representant för de drabbade som idag
åker runt och berättar om katastrofen.
– Chevron spillde ut 60 miljarder liter förorenat
vatten mellan 1967 och 1990, berättade Pablo
Fajardo för den tagna publiken.
Vidare berättade de om hur 650 000 fat råolja
spilldes i djungeln och hur över 1500 kilometer väg
täcktes av oljan. UDAPT stämde företaget för att ha
möjlighet att sanera och städa upp i området, de
bad aldrig om ytterligare kompensation. En rättsprocess inleddes, som efter mer än 25 år fortfarande inte avgjorts eftersom företaget använde sig av
den internationella klausulen ISDS för att stämma
Ecuador på grund av förlorade vinster. På nästa
sida kan du läsa mer om ISDS och turerna i fallet.
Efter presentationen fördes ett samtal där varje organisation fick beskriva hur de arbetar med frågan.
Bl.a. berättade Jordens Vänners projektsamordnare
Rebeca Borges om den globala kampanjens koncept
”straffrihetens arkitektur”.
Besökets andra och sista dag bjöd på ytterligare ett seminarium. Dessutom fick Willian Lucitante och Pablo Fajardo möta Fridays For
Future som stod och fredagsstrejkade på Mynttorget. Willian berättade för dem om hur UDAPT
6

Övre bilden: Under ett öppet seminarium berättade
Willian Lucitante och Pablo Fajardo om miljökatastrofen i Ecuador och om sina erfarenheter av arbete för
mänskliga rättigheter i förhllande till företagsmakt. I
mitten Carmen Blanco Valer som översatte.

ständigt drivs av ungdomarna i kampen för rättvisa.
– Det är viktigt att arbeta med ungdomar och
kunskapsdelning eftersom de unga i drabbade
områden i Ecuador inte ens föddes förrän efter att
föroreningarna hade hänt.
Ungdomarna i Fridays for Future var intresserade
och glada över besöket, de ställde frågor och lät
sig fotograferas tillsammans med gästerna.
Besöket från Ecuador gav perspektiv och blev en
viktig påminnelse om att vi aldrig får glömma hur
företagsmakt kan bli förödande utan regler och
gränser. På UDAPT:s egen sida texacotoxico.net kan
du läsa mer om fallet och se dokumentärer om den
stora katastrofen. För att läsa om problematiken
med svenska pensionsfonder, gå in på schysstapensioner.se.

Straffrihetens arkitektur

Begreppet hänvisar till det nuvarande och rättsliga och politiska systemet där det inte finns några
obligatoriska föreskrifter för företag eller mekanismer för ansvar, samtidigt som det finns många
rättsliga möjligheter för företag att uppfylla sina
intressen: ISDS-systemet, företagsslöjan, dotterbolag i försörjningskedjan och närvaron av privata
chefer i politik och offentliga beslutsområden
(företagsfangst). Fall, såsom Chevron i Ecuador, är
inte någon isolerad företeelse, utan ett resultat av
en struktur, en arkitektur.
Miljötidningen nr 3 2019
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Chevron vs Ecuador

Chevrons förödande verksamhet med efterspel är ett symboliskt fall som tydligt visar på transnationella
företags immunitet mot rättvisa. Ett transnationellt företag har fler juridiska möjligheter att slippa från
ansvar i och med internationella överenskommelser, såsom ISDS. Den förstörelse som pågick under
många år resulterade i historiens största miljörättsliga tvist som fortfarande inte avgjorts. Som underlag
har man genom åren samlat mer än 235 000 sidor information och gjort över 80 000 kemiska analyser.
Rätten har hittat 880 ”gravar” där företaget dumpat avfall. Mer än 2000 advokater har hittills sysselsatts i arbetet med fallet. Nedan följer en kronologisk genomgång av de rättsliga turerna.
Källa: texacotoxico.net/
UDAPT

3 november 1993 inrättas
det rättsliga förfarandet
mot Chevron i domstol i
USA, utkrävt av den drabbade lokalbefolkningen.
14 februari 2011döms Chevron betala 9,5 miljarder dollar till sanering
och kompensation för de sociala och
kulturella skador som tillfogats ecuadorianska Amazonas mellan 1964
och 1992.
12 november 2013 ratificerar
Högsta Domstolen i Ecuador
enhälligt domen för de skador
Chevron orsakat.
31 oktober 2017 avslår Ontarios domstol Chevrons fordran om att få sina rättegångskostnader
betalda av de drabbade samhällena. I maj 2018
beslutar samma domstol att Chevrons dotterbolag
inte kan hållas ansvariga i den tidigare domen mot
företaget.

16 augusti 2002 flyttas fallet till
Ecuador efter påtryckningar från
företaget. Målsägande beslutar att
fortsätta processen och i maj 2003
överlämnas det till Högsta Domstolen i Nueva Loja.
4 september 2015 ger Högsta
Domstolen i Kanada de drabbade
samhällena tillstånd att genom dem
söka verkställighet av domen. Ett
skeende som blir ett globalt prejudikat för tillgång till rättvisa genom
en tredje stat.

27 juni 2018 avslår Ecuadors konstitutionella domstol den skyddsåtgärd
som inletts av Chevron och ratificerar
ersättningsdomen mot företaget. Härefter har företaget inga ytterligare
instanster att överklaga domen i.

Augusti 2018 utfärdar en internationell skiljedomstol en skiljedom till förmån för
Chevron. Domstolen tillämpar retroaktivt den internationella lagen BIT (bilaterala
investeringsfördraget) mellan USA och Ecuador och finner att Ecudor brutit mot
andra artikeln i BIT (Bilateral Investment Treaty). De beordrar därav den Ecuadorianska regeringen att ogiltigförklara domen mot Chevron samt att hindra
de målsägande att verkställa domen utanför Ecuador. Slutligen beordras Ecuador betala skadestånd till Chevron för de utgifter företaget tvingats till under
rättsprocessen. Dessa lagar är dock inte tillämpliga i Ecuador och om regeringen
väljer att ändå tillämpa skiljedomen skulle det innebära kränkning av den den
egna konstitutionen vilket upphäver de drabbades konstitutionella rättigheter och
öppet gynnar Chevrons intressen. De skulle även bryta legitimiteten i de drabbades rätt till upprättelse.
Miljötidningen nr 3 2019
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ISDS (Investor-State Dispute Settlement) är en klausul i internationella handels- eller
investeringsavtal som skrivs mellan två stater vilket gör att överträdelser kommer att
avgöras i ISDS-systemet. I praktiken ger det transnationella företag rätten att stämma
stater om de förhindrar deras vinstchanser. Det främsta skälet till dess existens är att
skydda investeringarna som görs av ett land som verkar i ett annat land. Företagens
utveckling har emellertid utvecklats och nu finns det ett helt system på plats som utnyttjar politiska beslut. Från 90-talet fram till idag har antalet mål av stämningar mot stater
ökat med 16383 procent. Vi exemplifierar här med hur Latinamerikanska regeringar
stämts av framförallt nordamerikanska och europeiska företag.
De senaste åren har ISDS-fallen ökat
kraftigt. Från
kända fördragsbaserade fall av stämningar mot stater 1995 till
dagens antal på

6
983

234 gånger har stater
stämts i Sydamerika, Centralamerika och Karibien, vilket
gör denna region till den
som påverkas allra mest av
systemet med ISDS. Argentina går i topp och har stämts
gånger.

Källor: Friends of the Earth
Europe och Transnational
institute 2017 Foto: Pixabay

ISDS i
siffror

60

De företag som stämmer de mellan- och sydamerikanska staterna
har sina hemvister främst i USA,
men även i Spanien, Nederländerna, Kanada, Storbritannien
och Frankrike. Nordamerika och
Europa är alltså de kontinenter
där flest företag stämmer stater,
siffran går upp till
procent
av alla stämningsfall.

89

Av de fall med stämningar mot de
Mellanamerikanska länderna gäller
industrier som sysslar
med gruvor, gas eller olja.

54

Bland de Latinamerikanska fallen har stater
betalat
miljoner dollar till
investerare efter att de blivit stämda. Vilket kan
jämföras med tex
gånger Bolivias årsbudget
för skola och sjukvård.

20.588
4

8

70

I
procent av de 234 fallen har
utgången utvecklats till företagens fördel. Viktigt att ha i åtanke är också att
ett land aldrig kan vinna på denna typ
av rättsprocess eftersom rättegångskostnaderna ofta uppgår till väldigt stora
summor.
Miljötidningen nr 3 2019
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Jordens Vänners BU-utskott:
- handelsavtal hotar folkhälsan och landsbygden
Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott kommenterar flertalet handelsavtal som på senare år ökat i antal,
och visar på strukturella och inviduella
konsekvenser både lokalt och globalt.
”Den senaste tiden har ett flertal handelsavtal rusat
vidare och utgör ett allt större hot mot folkhälsan
och landsbygden. CETA-avtalet med Kanada godkändes av det franska parlamentet trots tidigare
tal från Macron om ett `klimatveto`. USA har kommit
överens med EU om att öka köttexporten till EU med
180 %, medan Mercosur, handelsavtalet mellan
södra Latinamerika och EU, färdigställts vilket också
kommer att leda till öka köttexport till EU.

Vi förstår frustrationen som bönderna, Gula Västarna och miljöaktivisterna ger uttryck för. Det är
godkännandet av handelsavtal som går emot folkviljan och tidigare löften, de är därmed tveksamma
ur demokratisk synpunkt. De utgör också ett hot mot
svensk djurskyddslagstiftning. Denna storskaliga
liberalisering av matproduktionen gör det svårt för
bönder i både Nord och Syd att överleva. Konsekvenser för miljön och klimatet negligeras.”
Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott

Foto: Pixabay

Dessa handelsavtal gör det mycket svårare att bedriva ett hållbart jordbruk - de leder till ökad makt
för storföretagen på bekostnad av bönderna och

även allmänt små- och medelstora företag. Avtalen
leder till import av kött och andra livsmedel som
produceras billigt, ofta på ett ohållbart sätt. Exempel är användning av antibiotika, klor- och hormonbehandling av kött, och GMO - genetiskt manipulerade organismer vilka är kraftigt begränsade i EU
tack vare en stark folkopinion men som är mycket
utbrett i USA, Kanada och Latinamerika. Detta med
allvarliga konsekvenser för miljön och bönderna.

Miljötidningen nr 3 2019
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Sverige & EU

Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och transnationella företag anordnade i oktober den
5:e omgången av förhandlingar angående det föreslagna bindande FN-fördraget. Denna grupp
har uppgiften att utveckla ett rättsligt bindande instrument för storföretagens ansvar för mänskliga rättigheter, så kallat Binding Treaty. För att få igenom ett sådant fördrag måste alla stater
delta. Sverige har än en gång varit passiv i förhandlingarna. Jordens Vänner har frågat den
svenska regeringen vad deras ställningstagande är kring ett bindande fördrag. Deras svar är
uppdelat i några huvudsakliga argument som kommenteras nedan:

Sveriges tystnad kring ett
bindande FN-fördrag

Text: Rebeca Borges
och Annelie Babitz

1. Vi har redan ett instrument, FN:s riktlinjer för
näringsliv och mänskliga rättigheter (UNGP). Vi
behöver inte ett till.
Kommentar: UNGP är ett icke-bindande instrument,
vilket innebär att det inte är obligatoriskt och att
följa det är frivilligt. Det saknar en mekanism för
ansvarsskyldighet och det erbjuder inte ersättning
till offren. Ett starkt bindande FN-fördrag om transnationella företag och mänskliga rättigheter kan
täppa till juridiska kryphål på internationell nivå,
hålla transnationella företag ansvariga i samband
med kränkningar av de mänskliga rättigheterna och
säkerställa brottsoffrens tillgång till rättslig prövning.
2. Det är för tidigt att prova något nytt. UNGP är
nya, och nationella planer genomförs fortfarande.
Kommentar: Brott som begås av transnationella företag mot mänskliga rättigheter och miljön är eskalerande. På grund av en globaliserad ekonomi, med
rörlighet över gränserna finns det mindre samband
mellan ägandet av ett företag och dess verksamhet.
Verkligheten ger oss ingen anledning att tro att tiden
skulle göra UNGP och nationella planer mer effektiva än de är nu. Ett bindande fördrag har diskuterats
i FN sedan 90-talet och syftar till att balansera den
legala strukturen som ger transnationella företag en
mängd rättigheter och för lite skyldigheter.
3. Detta är ett partiskt fördrag. Varför inkluderar
det inte alla företag utan enbart transnationella?
Kommentar: Den största klyftan i lagstiftningen avser
transnationella företag, just för att de inte är verksamma i enbart ett land. Genom att öppna upp för
alla typer av företag skulle detta fördrag omöjligt
bli effektivt. Fördraget kommer att skapa en kaskadeffekt där nationella lagar automatiskt ändras för
att alla företag ska kunna hållas ansvariga, under
10

andra instrument som adresserar andra typer av
företag.
4. Sverige anser att det primära ansvaret för
mänskliga rättigheter ligger hos staten, inte hos
företagen. De flesta överträdelser beror på staters
svårigheter att instifta lagar som kan förhindra storföretagens brott mot mänskliga rättigheter.
Kommentar: FN-fördraget överlåter inte ansvaret för
transnationella företag för att skydda de mänskliga
rättigheterna, utan tillhandahåller konkreta verktyg
för att säkerställa att transnationella företag hålls
ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter och
miljön. Staterna bär fortfarande ansvaret för att de
mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och
uppfylls, men offer ska kunna söka skadestånd från
transnationella företag när de blivit utsatta för brott
mot dem.
5. Sverige intar samma ställningstagande
som EU.
Kommentar: Ett av de länder som utvecklat ett eget
ställningstagande är Frankrike. Sverige har däremot
gömt sig bakom EU och inte gett denna process den
prioritering den förtjänar. Sverige måste utveckla en
juridisk analys av texten som diskuteras och komma
med förslag innan nästa omgång av förhandlingarna, vilka äger rum i februari.
Sverige bör göra ett offentligt samråd så att invånarna blir medvetna om regeringens ståndpunkt.
Människorättsförsvarare som deltagit i processen
med fördraget visar hur viktig den är för dem. Fokus
bör därmed vara på hur EU och medlemsstater kan
stötta dem, till exempel genom att förebygga hot
och säkerställa företags straffansvar när mänskliga
rättigheter kränks. Det är bråttom att erbjuda utsatta människor verktyg för att skapa rättvisa.
Miljötidningen nr 3 2019

Sverige & EU

Vi kräver att EU och Sverige:
Med tanke på grundläggande brister i ISDS-systemet och ett starkt behov av ett
bindande FN-fördrag är det hög tid att EU granskar sina ståndpunkter i dessa frågor samt gör något åt de ojämlikheter som uppkommer i och med globalisering.
För att lyckas med detta bör EU inklusive medlemsstater:
Text: Friends of the Earth Europe Foto: Pixabay

Helt och hållet stödja förhandlingarna och anpassningen av ett bindande FN-fördrag vilket ska säkerställa tillgång till rättvisa för offer för företagsövergrepp samt ta bort företags straffrihet.
Tillsammans med likasinnade partners arbeta fram
en internationell domstol där berörda samhällen kan
hålla investerare/företag ansvariga.

EU och dess medlemsstater säga upp investeringsavtal ensidigt.

Sluta inkludera investerarrättigheter i nya handelsavtal, en åtgärd som redan har gjorts med Australien och Nya Zeeland.

Detta är inte en omöjlig fantasi. EG-domstolen har
förordnat upphävande av mer än 190 investeringsavtal mellan EU:s medlemsstater då de visat sig
vara olagliga enligt europeisk lagstiftning. En sådan
massuppsägning skulle också kunna eftersträvas med
länder utanför EU. Frankrike har redan infört lagstiftning som håller företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter i leveranskedjan.

Använda förhandlingarna vid UNCITRAL och andra
internationella forum för att förhandla fram ett internationellt fördrag för upphörande av investeringsavtal. Detta istället för att arbeta för att få till
en multilateral investeringsdomstol. Om en multilateral uppsägning inte visar sig vara genomförbar, bör

En sådan lagstiftningsnivå kan ge en viktig grund för
ett bindande FN-fördrag. Den rättsliga grunden för
att uppnå en sådan vändning finns redan: det som
behövs nu är en vändning av politiska prioriteringar; man måste sätta mänskliga rättigheter och miljöskydd framför företagens intressen och vinster.

Avstå från att ratificera nya handels- och investeringsavtal som innehåller investerarrättigheter

Miljötidningen nr 3 2019
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Intervjun

”Själva kärnan i

klimaträttvisa”
”Vi ska inte förklara vad klimaträttvisa är, vi ska fråga de
som drabbas av orättvisor.” Jordens Vänners projektsamordnare Charlotte Lundqvist besökte Genève för att delta i
förhandlingarna kring ett bindande FN-fördrag och menar
att fördraget är ett möjligt svar på den frågan.
Text och foto: Lovis Agestam

– Det som slagit mig i det här är komplexiteten och
hur svårt det är att ta till sig och förstå. Om man
frågar många av de drivande staterna däremot,
är det superenkelt. Vi ska ha lagar för företag och
rättigheter för människor, that´s it. Det är som själva
kärnan i klimaträttvisa.
Nyss hemkommen från Genève förklarar Charlotte
Lundqvist att processen för att ta fram ett bindande
FN-fördrag inte är helt lätt att förstå sig på. Men
hon tror att de flesta förstår att företagsmakt på
många plan styr vår värld. Och att de flesta är
överens om att företag måste kunna ställas till svars.
– Problemet är att storföretag och transnationella
företag har så komplexa ägarstrukturer. Det finns
inte lagstiftning som verkar för allt de är och gör.
Däremot finns det otroligt mycket skydd för investeringar.
Hon berättar om Sveriges ställning i förhandlingarna.
– Sverige håller sig till EU:s passiva ställning, som är
att de frivilliga principer som finns bör stärkas. De
stater och företagsparter som är negativt inställda
till ett bindande fördrag nämnde flera gånger att
man måste använda sig av de här principerna för
att värna om mänskliga rättigheter. Problemet är att
det inte funkar. Principerna har funnits länge men
övergreppen sker ändå.
EU-parlamentet står bakom fördraget, däremot inte
EU-kommissionen, något som Charlotte Lundqvist
tycker är förvånande.
– De är missnöjda med utformningen och hänvisar till
att det bör gälla alla företag, inte bara transnationella. Men i nuläget har fördraget redan omformats
flera gånger och är enligt civilsamhället redan för
urvattnat.
Hon förklarar att många stater i globala Syd är
12

Charlotte Lundqvist

positiva till fördraget.
– Regeringar kan vara korrupta. Och det finns
stater som trots att de varit utsatta för allvarliga
människorättsbrott ändå vacklar.
Charlotte Lundqvist säger att hon upplevde civilsamhällets representation som mycket mer glödande
än delegaternas.
– Inför förhandlingarna var det en stor demonstration, det var väldigt bra stämning i staden med
aktivister från olika rörelser från hela världen. Det
ordnades också en bussresa mellan Genève och
Bryssel.
Anledningen till det? Parallellt med förhandlingarna
i Genève fördes förhandlingar om att utveckla klausulen ISDS (som tillåter företag att stämma stater
om de förhindrar vinst), i Bryssel. I denna fråga har
EU en väldigt aktiv roll och för processen snabbt
framåt. Charlotte Lundqvist jämför med hur överenskommelser om företagsrättigheter går mycket
fortare att få till än överenskommelser som handlar
om mänskliga rättigheter.
– Det är folket vs stater vs stora företag. Företag
vars ekonomi är större än hela länders ekonomier.
Hon fortsätter:
– Företag styrs av ekonomiska intressen och för dem
är det inte alltid rationellt att värna om miljö och
mänskliga rättigheter. Och vad ska de som faktiskt
drabbas av brott mot mänskliga rättigheter göra
med policys och riktlinjer? Det är svårt att förstå
att det ska behöva ta sån tid att komma fram till
något som ska värna om just mänskliga rättigheter.
Medan förhandlingarna pågår sker nya övergrepp
och miljökatastrofer. Vi har inte tid. Vi behöver enas
om ett bindande fördrag för företag om mänskliga
rättigheter nu.
Miljötidningen nr 3 2019

Ordförandekrönika

”Både miljörörelsen och
media har mognat”
Mikael Sundström: Det har skett en dramatisk förändring i klimat- och miljödebatten. Helt i linje med vad Jordens
Vänner länge har drivit rör vi oss nu
från individens ansvar till företagens.
Istället för käcka tips om ”Fem saker du kan göra
för att rädda miljön?” ser vi nu allt oftare granskningar av typen ”Här är de företag som släpper ut
mest växthusgaser”. Både miljörörelsen och media
har mognat och pratar inte längre så mycket om att
kompostera, sopsortera och cykla till jobbet.
Fokus håller på att skifta till att handla om de direkta utsläppen. Är det vettigt att ett enda företag
står för över 10 procent av alla svenska koldioxidutsläpp, och att samma företag dessutom får kraftiga
rabatter när det gäller energiskatter? Ska vi tillåta
ett fossilbränsleföretag att kraftigt expandera och därmed
dubblera sin klimatpåverkan
bara därför att det finns ett nytt
affärssegment där de ser att
de kan öka sina vinster? Ska vi
fortsätta att subventionera och
bygga ut infrastruktur för en
bransch som inte har några svar
på frågorna om deras klimatförstörande verksamhet annat
än mummel om framtida teknikutveckling eller vikten av att
börja hugga ner våra viktigaste
koldioxidsänkor för att omvandla till business as usual-bränsle?
De stora klimatdemonstrationerna runt om i världen och
hoten från högskolestudenter om
att man inte tänker jobba för företag som inte tar klimatansvar
har börjat leta sig in i företagens styrelserum, och det är faktiskt ett lite skärrat
näringsliv vi nu ser. Men fortfarande har företagen
ett enormt inflytande över politiken och samhällsutvecklingen. En rapport från förra året visade att
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100 företag står bakom 70 procent av människans
klimatutsläpp. De flesta av dem är direkt verksamma
inom fossilindustrin och flera av dem har en historik
av att ha försökt påverka demokratiska val och bidragit till trakasserier av lokalbefolkningar som står
upp för sina rättigheter. Med enorma resurser för
lobbyarbete bromsar man nya tuffare målsättningar för klimatomställningen, stöttar klimatförnekare
och driver igenom klausuler som ger företag rätt till
ekonomisk kompensation om stater tar demokratiskt
fattade miljöbeslut som hotar företagens vinstintressen.
Vi behöver fortsätta att kämpa för att minska deras
makt. Det är inte acceptabelt att representanter för
fossilföretagen tillåts springa i korridorerna under
klimatmötena. Det är inte ok att färdiga lagförslag
som gynnar deras intressen sätts i händerna på politiker i någon sorts skendemokrati.
Det finns företag som har
förstått allvaret. De ställer om
sin produktion för att bli mer
miljöanpassad, de investerar i
förnybar energi och de vrider
och vänder på sina affärsmodeller för att hitta möjligheter
som är både hållbara och konkurrenskraftiga. Tyvärr är de i
minoritet. De stora resursstarka
företag som släpar efter och
de bransch- eller näringslivsorganisationer som driver deras
intressen har länge klarat sig
undan allvarliga granskningar
och kritik. Företagens vinster
(omskrivet som jobbtillfällen)
har allt för ofta tillåtits gå före
ett socialt och miljömässigt
hänsynstagande. Det är därför
vi behöver fortsätta att peka
på orimligheten i att vårt samhälle fortfarande låter dessa
ekonomiska intressen bestämma takten för den akut
nödvändiga miljöomställningen.
Mikael Sundström, ordförande
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Quiz

QUIZ – CORPORATE POWER AND ME

Hur påverkar storföretagen mänskliga rättigheter
och klimatet? Testa dina kunskaper med vårt quiz!

1

Allt är under kontroll. Samtidigt som nationella
företags aktiviteter regleras av nationell lag, regleras transnationella företag av en internationell lag,
kallad “Det bindande fördraget för Transnationella
Företag med respekt för mänskliga rättigheter”, som
togs i bruk av FN år 2004.
SANT		

FALSKT

2
Den svenska regeringen är ganska progressiv!
Företag har nu mycket makt men maktbalansen
håller på att förändras, eftersom Sverige har
föreslagit nya lagar som ska reglera företagens
makt. Ett exempel är att Sverige har pratat i FN och
skickat in en mall som har använts för att forma den
nya internationella lagen.
SANT 		

FALSKT

3

Följande sektor i EU förespråkar också en sådan lag:
A. EU-parlamentet
B. EU-kommissionen

4

Det finns ett Internationellt rättssystem som kallas Investor
State Dispute Settlement (ISDS) som ger företag rätten
att stämma stater när demokratiskt framtagna nationella
lagar påverkar deras vinster.
FALSKT

5

Som följd av Fukushimas kärnkraftsolycka år 2012
påbörjades protester i Tyskland mot kärnkraft och det
tyska parlamentet beslutade att fasa ut kärnkraftsindustrin. Vad hände efteråt?
A. Tyskland fasar ut kärnkraftsindustrin och bör vara “fri
från kärnkraft” år 2022
B. Vattenfall, ett svenskt företag, stämde Tyskland på
4,7 miljarder euro + ränta för vinstförlust eftersom två
av deras kärnkraftverk stängdes ner
C. A och B är rätt

14

6

Detta är anledningen till att tyska medborgare:
A. Inte vet vad som kommer att hända med deras
skattepengar, eftersom domstolens beslut är bindande.
Dessutom är domarna privata istället för offentligt anställda, de får betalt per timme och fallen hålls hemliga.
B. Inte längre vill komma till Sverige på sommaren

7

Under 2017 föreslog Frankrikes nya miljöminister en lag
som var menad att få ett slut på all extraktion av fossila
bränslen på Franskt territorium till år 2040. Vad hände?
A. Lagen godkändes av parlamentet, vilket innebär att
Frankrike har en av de mest ambitiösa lagarna för att
reducera koldioxidutsläpp i Europa.
B. Oljegiganten Vermilion hotade att stämma Frankrike
på miljardbelopp och lagen vattnades ur så att företag
kan förnya sina tillstånd för att borra efter olja i årtionden framöver.

8

C. Europabanken

SANT 		

Text: Rebeca Borges

D. A och B är fel

Ok, men stater kan också stämma företag när de inte lever upp till överenskommelserna, förorenar eller kränker
mänskliga rättigheter, eller hur?
SANT

FALSKT

9

Det verkar inte vara möjligt att förändra detta vansinne.
Samtidigt som vi upplever en klimatkris förorenar
företag miljön och kränker mänskliga rättigheter och vi
kan inte göra någonting. Företag styr världen.
SANT 		

FALSKT

10

“Global Campaign to Reclaim People´s Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Corporate Impunity”
är ett nätverk av mer än 250 organisationer, fackförbund och påverkade grupper/samhällen. Existerar
detta nätverk?
JA

NEJ
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SVAR.......
FALSKT. Under 2004 gjordes ett försök att skapa
en lag för transnationella företag i FN, men detta
misslyckades efter 7 år av förhandlingar. År 2014
inleddes en ny process och i oktober 2019 ägde
den 5:e sessionen av förhandlingarna rum. Om
förhandlingarna lyckas kan en ny lag kallad “Binding Treaty” (Bindande Fördrag) antas av FN och dess
medlemsländer.
FALSKT. Sverige har inte gett sitt stöd åt fördraget.
Förhandlingar om en ny, internationell lag innebär
att länder måste bidra med förslag till en text de
sedan gemensamt kommer överens om. Sverige har
inte bidragit med några förslag eller pratat för
fördraget i FN. Tvärtom har representanter öppet
talat mot fördraget och sagt att “Sverige antar en
konservativ hållning gentemot internationella lagar
då dessa enbart bör reglera stater och inte företag”.
Sveriges hållning är att det nuvarande rättssystemet
(som bygger på vägledande principer och frivillighet)
så småningom kommer att fungera. Sverige saknar
även en så kallad “Due Diligence”-lag till skillnad från
Frankrike och England. En sådan skulle hålla företag
med huvudkontor i Sverige ansvariga för sitt uppförande i andra länder.

beslutas genom privata domstolar där jurister med
utbildning i handelsrätt agerar domare. Dessa kallas
“Skiljedomstolar”, deras beslut är bindande och står
över staters nationella beslut samt budgetar. Dessa
jurister får bara nya fall om investerare lämnar in nya
stämningar vilket uppmuntrar till att döma till fördel
för investerare.
B. Frankrikes regering anpassade sig efter kraven från
oljeföretagen och lagen urvattnades. Miljöministern
avgick och i en intervju efteråt menade han att företagens lobbyister har för mycket inflytande på miljöpolicyn. Detta är ett exempel på en farlig aspekt av ISDS
som brukar kallas “regulatory chill” där företag som
hotar med stämning får regeringar att vattna ur lagar
eller att avstå från ny policy som påverkar företags
vinster.

A. Enbart EU-Parlamentet är för fördraget och har
antagit flera resolutioner till stöd för processen.
Parlamentet har också bett medlemsländerna samt EUKommissionen att proaktivt påverka förhandlingarna.
Än så länge har EU-Kommissionen bojkottat förhandlingarna.

FALSKT. Det är bara utländska investerare som kan
stämma stater genom handelsavtal eftersom stater
är avtalets parter och det därför är enbart stater
som kan hållas ansvariga att betala skadestånd för
överträdelser av avtalet. Stater har ingen liknande
rättighet att väcka åtal mot en utländsk investerare.
Detta kallas för “Straffrihetens Arkitektur”. Samtidigt som företag kan stämma stater och blanda sig i
nationell budget (det finns mer än 3000 avtal som ger
sådana rättigheter till företag och mer än 2500 domstolar för investerare världen över), hålls företag INTE
ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter eller föroreningar eftersom det inte finns någon internationell lag som reglerar dem, inte heller någon domstol
för mänskliga rättigheter.

SANT. En “Investor-State Settlement Dispute” (ISDS) är
en klausul som kan inkluderas i internationella handelsavtal. Denna klausul ger företag rätten att stämma
stater när ny policy kan påverka deras vinst. ISDS var
den huvudsakliga anledningen till protesterna mot handelsavtalen TTIP och CETA under tidigt 2010-tal. ISDS
innebär att privilegier ges till företag framför miljön
och mänskliga rättigheter.

FALSKT. Företag har mycket makt, men vi har nått en
vändpunkt. Vi har möjlighet att få till en internationell
lag som reglerar företags uppförande med en effektiv mekanism för ansvarsutkrävande. Lagen ska vara
en garanti om tillgång till rättvisa och få investerares
rättigheter att bli underordnade mänskliga rättigheter.
Samtidigt behöver vi få länder att lämna alla avtal
som innehåller ISDS.

C.Tyskland har blivit stämde av Vattenfall genom ISDS.
Trots detta kommer Tyskland att fasa ut sin kärnkraft
till år 2020 men har redan spenderat över 15 miljoner
euro i juridiska kostnader på grund av stämningen. Om
Vattenfall vinner kommer Tyskland att tvingas betala
den summa till Vattenfall som domstolen beslutar. Tills
dagens datum har företag stämt stater 983 gånger
sedan 2015.

JA VI FINNS! Och om du också tycker att vi behöver
agera mot den här verkligheten är du inte ensam.
Jordens Vänner är en del av den globala kampanj
som bedrivits i åratal i respektive länder, i EU och i
FN. Det har genomförts aktioner av civil olydnad, vi
har skickat hundratals brev, haft möten med politiker,
skickat konkreta förslag till fördraget i form av “The
Treaty of the People” (Folkets Fördrag) samt officiellt
talat i FN. Jordens Vänner arbetar också mot ISDS i
alla handelsavtal och kräver att våra länder drar sig
ur alla avtal med ISDS-klausuler samt avstår från att
skriva under nya avtal med ISDS.

A. Tyska medborgare vet inte vad som kommer att
hända med deras skattepengar. Handelsavtal förhandlas vanligtvis i hemlighet och stämningar genom ISDS
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Vill du vara med och arbeta mot företags straffrihet och för
mänskliga rättigheter? Då har vi flera förslag!
+ Beställ vårt quiz och denna tidning från kansliet
+ Skriv en insändare - vi kan stötta med underlag
+ Starta en studiecirkel om ISDS.
+ Underteckna vår namninsamling på stopisds.org
+ Ordna en föreläsning eller ett homeparty eller en debatt. Vi
kan stötta med kunniga föreläsare
+ Gå med i Jordens Vänners Företagsmakts-grupp
För mer info: kontakta foretagsmakt@jordensvanner.se eller
info@jordensvanner.se
+ Bidra med en gåva som håller glöden i kampen levande!
Swish: 1239004748 Pg: 90 04 74-8 (90-konto)
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