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Kestävä Pohjola -valiokunta

Vastaanottaja

Pohjoismaiden hallitukset

Pohjoismaiden hallituksille
Kirjallinen kysymys ihmisoikeuksista, yritysvastuusta ja luonnonvaroista
Monikansalliset yritykset hallitsevat nykyisin maailmantaloutta ja kontrolloivat maailman luonnonvarojen käyttöä. Tämä antaa yhtiöille paljon valtaa päättää maailman
tulevan kehityksen suunnasta. Valta ei valitettavasti kuitenkaan merkitse vastuuta
ihmisoikeuksista tai ekologisen tasapainon kunnioittamisesta. On monia esimerkkejä siitä, kuinka monikansalliset yhtiöt ottavat luonnonvaroja käyttöönsä ottamatta
huomioon paikallisväestöä, ihmisoikeuksia tai ympäristöä.
Myös Pohjoismaissa luonnonvarojen omistajuus ja monikansallisten yhtiöiden kalastuskiintiöiden hankinta aiheuttavat jatkuvasti poliittisia ja juridisia ongelmia.
Nykyisten säädösten mukaan on hyvin vaikeaa vaatia monikansallisilta yhtiöiltä vastuuta. YK:n vapaaehtoiset yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet eivät riitä
vahvistamaan yritysten vastuuta ihmisoikeuksista.
Yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevien kansainvälisesti sitovien sääntöjen laatiminen heikentäisi monikansallisten yritysten mahdollisuuksia syyllistyä ihmisoikeusrikkomuksiin.
Pohjoismaiden tulee puolustaa näkemystä, jonka mukaan ihmisoikeudet ja paikallisväestön oikeus luonnonvaroihin menevät yritysten voitontavoittelun edelle. Pohjoismaiden asukkaiden etujen mukaista on, että maidemme luonnonvarat säilyvät julkisessa ja yhteisessä omistuksessa ja että pohjoismaiset toimijat kunnioittavat ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.
Pohjoismaat hyötyvät erityisen paljon siitä, että vahvistetaan kansainvälisiä sopimuksia ja luodaan niiden pohjalta maailmanlaajuisia sääntöjä. Siksi Pohjoismaiden
hallitusten tulee tukea YK:n kansainvälistä oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa (Binding
Treaty) ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yritysten toiminnassa.
Pohjoismaiden hallitusten tulee edistää sopimuksen aikaansaamista sekä kansallisesti että EU:n tasolla. Pohjoismaiden tulee myös tarkistaa Pohjoismaiden ulkopuo-
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lelle tehtäviä valtiollisia investointeja koskevat kansalliset säännöstönsä ja laatia toimintasuunnitelmia, joiden avulla turvataan paikallisväestön omistusoikeus luonnonvaroihin ja varmistetaan, etteivät investoinnit vaaranna ihmisoikeuksia investointimaassa.
Tätä taustaa vasten Kestävä Pohjola -valiokunta haluaa esittää seuraavat kysymykset
Pohjoismaiden hallituksille.
1. Voivatko Pohjoismaiden hallitukset kertoa, tukevatko ne YK:n oikeudellisesti
sitovaa ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuusopimusta (Binding Treaty) ja
osallistuvatko Pohjoismaiden hallitukset aktiivisesti neuvotteluprosessiin?
Entä minkälaiset ovat hallitusten odotukset sen suhteen, että neuvotteluprosessi päättyy tyydyttävään tulokseen?
2. Haluavatko Pohjoismaiden hallitukset selvittää, riittävätkö maiden nykyiset
kansalliset säännöstöt ja lainsäädäntö varmistamaan, että Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvissa valtiollisissa investoinneissa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja luonnonvarojen omistusoikeus?
Kööpenhaminassa 10. helmikuuta 2022
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