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Till De nordiska regeringarna 

Skriftlig fråga 
Menneskerettigheder, virksomhedsansvar og andvendelse af 
naturressourcer 
 

Idag dominerar transnationella företag både världsekonomin och kontrollen av jor-

dens naturresurser. Detta ger företagen stor makt att bestämma inriktningen för vår 

globala utveckling. Med makten har tyvärr inte ansvaret för att mänskliga rättigheter 

samt den ekologiska balansen respekteras fullföljts.  Det finns många exempel på när 

transnationella företag tar naturresurser i företagets bruk utan hänsyn till lokalbe-

folkningen, mänskliga rättigheter eller miljön.  

 

Även i Norden är kampen om äganderätten till naturresurserna och transnationella 

företags uppköp av fiskekvoter ett pågående politiskt och juridiskt problem.  

 

Med de regelverk vi har idag är det mycket svårt att avkräva ansvar från de transnat-

ionella företagen. FN:s frivilliga principer för företag och mänskliga rättigheter räcker 

inte för att stärka företags ansvar för mänskliga rättigheter.  

 

Genom att skapa internationellt bindande regler kring företags ansvar för mänskliga 

rättigheter minskar möjligheten för transnationella företag att begå människorätts-

brott.  

 

De nordiska länderna bör stå för att mänskliga rättigheter och lokal rätt till naturre-

surser är överordnade över företagens vinstintressen. Det är i nordiska invånares in-

tresse att nordiska naturresurser förblir i offentligt och folkligt ägarskap samt att 

nordiska aktörer respekterar mänskliga rättigheter globalt.  

 

De nordiska länderna gynnas speciellt av att stärka internationella avtal som skapar 

globala regelverk. Därför bör ländernas regeringar stöda FN:s bindande avtal för fö-

retag och mänskliga rättigheter, även kallat Binding Treaty. 

 

De nordiska regeringarna bör arbeta för avtalet både nationellt och på EU-nivå. Sam-

tidigt bör de nordiska länderna se över nationella regelverk gällande statliga investe-

ring-ar utanför Norden och utveckla handlingsplaner över hur investeringarna inte får 
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äventyra att mänskliga rättigheter respekteras i investeringslandet och att skydda 

folkets äganderätt av naturresurserna. 

 

Med detta önskar utskottet for et hållbart Norden at stille spörsmål til de nordiske 

regeringar. 

 

1. Vil de nordiske regeringar redogöra for om de stötter en juridiskt bindande 

FN-avtalet om transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter (Bin-

ding Treaty), og om de nordiske regeringar er aktive i förhandlingsprocessen 

samt regeringarnas förväntningar til at förhandlingen giver et tillfredsstäl-

lande resultat? 

 

2. Vil de nordiske regeringar utreda ifall ländernas nuvarande nationella regel-

verk och lagstiftning är tillräckliga för att säkra att statliga investeringar utan-

för Norden tar i beaktande mänskliga rättigheter och äganderätt av naturre-

surser? 
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