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Utrikesdepartementet
Upprättande av ett "Center för Trade Policy Dialogue"
ILO-kommitten har genom remiss 2005-04-12 (UD 2005/22406/IH) anmodats
yttra sig över en rapport från utredningen om ett institut för handelsrelaterad
kapacitetsuppbyggnad: Center for Trade Policy Dialogue - En stödjepunkt för
Syd i Nord.
ILO-kommitten avstår från att yttra sig i grundfrågan om upprättande av ett
institut.
Kommitten vill däremot betona att det arbete som Internationella
arbetsorganisationen (ILO) initierat genom rapporten "A fair globaliz.ation",
som bland annat tar fasta på att sociala aspekter måste kopplas till
handelsfrågorna för att åstadkomma anständiga arbetsvillkor, bör avspeglas i
rapporten och i ett eventuellt instituts verksamhet. I detta sammanhang bör
ILO:s konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
redovisas och utgöra värderingsgrunden.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Lilja Hansson, Delang, Laurent, Rudeberg, Edström och
Bengtsson samt ersättaren Thapper. Närvarande har varit ersättarna Eriksson,
Arvius och Johansson, experterna Gotare och Remahl och, adjungerade, Jakob
Ström, UD, och Elnaz Rastgari, Svenskt Näringsliv, samt undertecknad
sekreterare.
Ledamöterna Laurent och Rudeberg har därvid anmält en avvikande mening,
vilken bifogas yttrandet.
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ILO-kommittens yttrande 2005-05-18 över rapporten
Upprättande av ett "Center för Trade Policy Dialogue"
Ledamöterna Laurents och Rudebergs avvikande mening:
Världskommissionens rapport "A fair globalization" innehåller 55
rekommendationer. Inte i någon av dessa påstås att "sociala aspekter måste
kopplas till handelsfrågoma för att åstadkomma anständiga handelsvillkor" på
det sätt som anges i yttrandet.
I sak delar vi inte heller kommittens inställning att sociala aspekter och
handelsfrågor måste kopplas ihop. Vi menar i likhet med många WTO-länder,
inte minst u-länder, att detta kraftigt ökar risken för protektionistiska åtgärder.
Att koppla ihop sociala aspekter och handelsfrågor skulle leda till mycket
starka motsättningar inom WTO. Rådande arbetsfördelning mellan olika
internationella organisationer bör bestå. Det föreslagna institutets verksamhet
skall inriktas på tekniskt bistånd i handelspolitiska frågor, inte något annat.

