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Indledning 

Efter årtiers stilstand er debatten om mere effektiv og konsekvent håndhævelse af 

sociale rettigheder i handelspolitikken blusset op. Antallet af afsløringer af inhu-

mane og uacceptable arbejdsvilkår rundt omkring på kloden er stigende. Selv inden 

for EU er der problemer. Skandaler, som de nordkoreanske arbejdere i Polen og 

kummerlige forhold for illegale indvandrere i den mafiastyrende tomatindustri i 

Syditalien, vækker forargelse. Det er ikke et nyt emne, der er kommet på dagsorde-

nen, men det sker på et kritisk tidspunkt for global handelspolitik. Frihandel er 

komme til debat. Det politiske landkort er i opbrud. De ideologiske frontlinjer er 

skarpe. Frygten for udflytning af arbejdskraft er markant. Utilfredshed og usikker-

hed om fremtidens arbejdsvilkår har skabt grobund for skepsis og modreaktioner på 

tværs af det politiske spektrum i Europa.  

Bør vi i den mere velstillede del af verden stille hårdere og mere kontante krav til 

vores handelspartnere om de specifikke sociale vilkår, som deres eksportproduk-

tion sker under? Skal økonomiske sanktioner være mulige? Bør private have ret 

til at anlægge sager mod vores handelspartnere?  

Det vil kræve et paradigmeskift i europæisk handels- og udviklingspolitik. Skal vi 

fremover bruge mere "pisk" end "gulerod" for at sikre fair konkurrence på verdens-

markederne? Er det nu nødvendigt at true med handelssanktioner for at sikre opfyl-

delse af et minimumsniveau af acceptable arbejdstagerrettigheder rundt omkring på 

kloden? Det vil i midlertidigt også kræve genforhandlinger af de fleste handelsafta-

ler i en tid, der er præget af dyb usikkerhed om fremtidens udenrigsøkonomiske og -

politiske rammevilkår.  

Men faktisk er det selve italesættelsen af valget mellem "pisk" eller "gulerod", der er 

noget misvisende. Handelsaftaler bruger både "pisk" og "gulerod" til at fremme bæ-

redygtigheden af global handel, forbrug, investering og produktion.  

Papiret finder, at der – i praksis og på papiret – ikke findes et skarpt skel mellem den 

hårde amerikansk model og den bløde, dialogbaserede europæisk model. Det er kor-

rekt, at der eksisterer to forskellige aftaleskabeloner eller "modeller" inden for den 

amerikanske og den europæiske tilgang. Men det er en forsimpling af virkelighe-

den, når det påstås, at europæerne ikke stiller kontante krav til deres samhandels-

partnere. Både Europa og USA anvender trusler og tilskyndelser, såvel som politiske 

påvirkningsinstrumenter over for deres samhandelspartnere.  

Papiret finder også, at der er et uudnyttet potentiale i den eksisterende EU-model til 

at fremme sociale rettigheder ved hjælp af en modernisering af den nuværende 

sanktionsform og incitamentbaserede handelsaftalemodel. Diskussionen bør handle 
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om, hvordan den får mere gennemslagskraft. På nuværende tidpunkt skal man 

passe på ikke at fortegne virkeligheden. Sanktionsoptionen kan afspore debatten. 

Det er måske mere vigtigt at få diskuteret, hvordan vi tilpasser de enkelte handelsaf-

taler til den situation, som de pågældende udviklingslande befinder sig i, og de lo-

kale omstændigheder, som har skabt uacceptable og forkastelige arbejdstagervilkår. 

Det er mere vigtigt at tydeliggøre opfølgningsprocessen på de eksisterende aftaler 

end at skifte til en sanktionsbaseret model. Det er problematisk at fortsætte diskus-

sionen om modeller for alle fremtidige aftaler, der ufravigeligt definerer en fast afta-

leskabelon, der slet ikke kan tilpasses den konkrete situation. Et skarpt skel mellem 

den "amerikanske" og "europæiske" model findes ikke i virkelighedens verden. Der 

bruges mange påvirkningsinstrumenter på forskellige niveauer. USA bruger også 

promoverende tiltag, og EU stiller også kontante krav til deres handelspartner. Men 

emnet er kommet til debat i Europa, fordi USA åbner op for brug af handelssanktio-

ner, der i sidste instans kan iværksættes på baggrund af individuelle sagsanlæg fra 

bl.a. fagforeninger og civilsamfundet. Den mulighed findes ikke i Europa. I teorien 

skal en sanktionstrussel afskrække en handelspartner til at opfylde en række nær-

mere definerede miljømæssige, sociale og politiske krav, der er indskrevet i en afta-

len.  

Et problem er, at sanktionsvåbnet reelt ikke bruges. Erfaringer med den amerikanske 

sanktionsoption er yderst begrænset. Et andet problem er, at selvom sanktionsoptio-

nen på papiret synes at styrke ILO-aftalerne, så øges risikoen for, at ILO og andre 

multilaterale institutioner afskrives som omdrejningspunktet for fremtidigt samar-

bejde om promovering af sociale rettigheder inden for handelspolitikken. Den multi-

laterale proces nedprioriteres på bekostning af national og bilateral handelspolitik.  

En del af debatten handler også om definitionen af "sanktioner". Papiret her anven-

der ILO’s definition ret snævert, i betydningen af en strafforanstaltning i form af en-

ten bøde eller straftold, der sker på baggrund af en konkret klagesag og juridisk un-

dersøgelsesproces af en påstået manglende efterlevelse af aftaletekstens ordlyd. Eu-

ropæerne bruger mere incitamentbaserede håndhævelsesinstrumenter. Det er trus-

len om forringede handelsvilkår i fremtiden, der er tænkt som afskrækkelsesvåbnet. 

Det er for mange også en form for "sanktion". ILO kalder i midlertidigt dette for en 

"incitamentbaseret mekanisme", og papiret her arbejder også med ILO’s definition. 

Der er væsentlige forskelle på "guleroden" og "pisken" i udformningen af bæredyg-

tighedskrav i internationale handelsaftaler. Der er ikke mindst de politiske følgevirk-

ninger, som kan være vidt forskellige.  

Dette diskussionspapir fokuserer på spørgsmålet, om EU kan lære noget af USA's er-

faringer med sanktionsmodellen i fremtidens handelspolitik. Første afsnit finder, at 
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debattens grundpositioner er fortegnede. De to "modeller" er mere komplicerede end 

som så. Andet afsnit set nærmere på den historiske baggrund for den aktuelle debat. 

Tredje afsnit skitserer de vigtigste forskelle mellem de to tilgange. Fjerde afsnit ser 

på erfaringer fra USA's handelsaftaler, specielt med fokus på afgørelsen i Guate-

mala-sagen – den hidtidigt eneste sag, der har været igennem hele den amerikanske 

model. Herefter vil de seneste tanker fra Kommissionen om social bæredygtighed i 

fremtidens moderniserede EU-handelspolitik blive analyseret og diskuteret. Kom-

missionens analyse vil blive suppleret af en kort diskussion om EU-Domstolens 

principielle afgørelse om kompetenceforholdet mellem medlemsstaterne og EU 

(Opinion 15/2). Til sidst præsenteres der forskellige overvejelser om fremtidens EU-

handelsaftaler fra en handelspolitisk vinkel samt et par afsluttende indspark til de-

batten.  
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USA vs. EU – hård vs. blød: En forsimplet debat?  

Der tales ofte om to modeller i debatten; en hård, sanktionsorienteret model, som har 

kendetegnet de amerikanske handelsaftaler, og den bløde dialogorienterede model, 

der har kendetegnet de europæiske handelsaftaler. I virkeligheden er de to elemen-

ter blandet sammen. ILO anvender et noget andet begrebsapparat, jf. figur 1. Mar-

kedsbetingede mekanismer kaldes "conditional" og kan være sanktions- eller incita-

mentbaserede. Med sanktioner menes her eliminering af handelspræferencer, bøder, 

straftold eller reduktion af teknisk bistand. Med incitamenter menes der tilskyndel-

ser i form af forbedret markedsadgang eller øget bistandshjælp. Promoverende tiltag 

kan være dialog- eller samarbejdsbaserede. Dialoger kan være bilaterale eller multi-

laterale. Dialog kan ske i kontekst af de eksisterende tilsynsprocesser, fx inden for 

ILO, mens samarbejde fx kan være viden- og erfaringsudveksling mellem myndig-

heder, eller i form af analysearbejde udarbejdet af eksperter. Samarbejdet sker ofte 

inden for udviklingssamarbejdet. Som det vil fremgå af papirets analyse, er debat-

tens italesættelsen af valget mellem den europæiske "gulerod" eller den amerikanske 

"pisk" en forsimpling. EU bruger faktisk allerede mulighed for at bruge sanktionsba-

serede værktøjer i dets handelspolitik i form af eliminering af handelspræferencer, 

men foretrækker brug af incitamentbaserede instrumenter. EU har derimod ikke mu-

lighed for at bruge bøder eller straftold som sanktionsinstrumenter.  

Figur 1. ILO’s sondringen mellem "conditional"- og "promotional"-elementer i handels-

relaterede arbejdstagerbestemmelser 

 

Kilde: ILO, 2011: 4. 
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Der er fem principielle værktøjer1, som på hver deres måde kan fremme arbejdsta-

gerrettighederne ved brug af handelsaftaler:  

1. Præratifikationsinstrumenter. En part stiller en række krav, der skal opfyldes, 

før en aftale kan ratificeres, dvs. godkendes, og derefter træde i kraft. Det kan 

være krav om referencer i national lovgivning til ILO-standarderne eller krav om 

forbedringer af nationale håndhævelsesinstrumenter.  

2. Teknisk bistand. Her tænkes der typisk på udviklingsbistand, der kan øge det 

pågældende lands kapacitet til at opfylde aftalen fx uddannelse eller institutionel 

opbygning.  

3. Systematisk monitorering. Intentionen er at øge synligheden og informations-

spredningen af de faktiske forhold. Det kan ske på flere måder. En offentlig klage 

vedr. et kritisabelt forhold er én måde at øge synligheden af faktiske forhold. Et 

tættere partnerskab mellem erhvervslivet og en uafhængig instans er en anden 

måde.  

4. Tvistbilæggelse kan ligeledes antage flere former. Det kan være et mellemstats-

ligt system, det kan tillade klager fra ikkestatslige parter fx fagforeninger, det 

kan være brug af ekspertpaneler eller af forligsinstitutioner, der kan være appel-

instans, eller det kan være national håndhævelse af fx CSR-rapporteringskrav.  

5. Økonomiske incitamenter. Rationalet er ganske enkelt at gøre manglende efter-

levelse omkostningsfuldt. Det er typisk favorable markedsvilkår, som indskræn-

kes med negative økonomiske konsekvenser. Det kan også være en bøde, der ud-

løses af manglende efterlevelse. 

Der er mange forskellige instrumenter, der kan kombineres på forskellige måder. 

Der er en tendens til forsimplinger i debatten. Der er ikke to modeller. Promovering 

af arbejdstagerrettigheder er i praksis tæt integreret med konditionelle virkemidler. 

Dialog er kun en del af den samlede løsning. Handelsaftaler – selv de amerikanske – 

bruger også incitamentbaserede og samarbejdsbaserede virkemidler. Blandingsfor-

holdet er forskelligt. Men interessen har stået om sanktionsbaserede virkemidler, 

fordi det er her, den amerikanske model adskiller sig fra den europæiske. Og derfor 

rejses spørgsmålet, om Europa også skal give direkte klageadgang – som amerika-

nerne – ligesom de der eksisterer for investorer i de nye EU-aftaler? Skal vi have en 

tilsvarende, formaliseret og nærmest domstolslignende proces på bæredygtigheds-

området i Europa? Eller skal klagemulighederne begrænses til regeringsniveauet? 

Det er den model, der findes i fx WTO og i langt de fleste aspekter af handelspolitik-

ken?  

                                                             
1  ILO, 2016, s. 72-73. 
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Specielt synes det indgroet i debatten, at EU hidtidigt har fravalgt hårde virkemidler, 

men det er forkert at sige, at EU-modellen udelukkende er orienteret mod bløde pro-

moverende elementer på bekostning af hårde betingende elementer. EU bruger inci-

tamentbaserede virkemidler, men har altså også mulighed for at eliminere handels-

præferencer. Derimod er det klart, at EU har prioritereret samarbejde og dialog hø-

jere end amerikanerne i tiltro til, at politisk pres giver de bedste resultater, hvis der 

er opstået alvorlige samarbejdsproblemer eller direkte aftalebrud. Sanktionsbestem-

melser kan forstås som formaliseret klageadgang til en proces, der teoretisk set kan 

ende med kontant straf. Incitamenter handler om politisk signalering af mulige kon-

sekvenser for fremtidigt samarbejde - positivt såvel som negativt. Andre bestemmel-

ser handler om promovering; fx teknisk assistance til implementering eller krav til 

fremtidig tildeling af bistandsmidler. Begge aftaler har defineret et mandat og en 

proces for samarbejde. Hvor mange ressourcer er der til rådighed? Hvem rapporte-

rer tilbage? Hvor godt er samarbejdet med myndighederne? Dialogmekanismerne 

kan tage forskellige former og have forskellig styrke. Når vi snakker om bedre efter-

levelse af de nye bestemmelser, er det vigtigt at huske på, hvor kontroversielle og il-

legitime disse ofte opleves. 

Sociale bæredygtighedskrav er også en form for udenrigspolitik. Sammenhængen 

mellem samtlige handelsrelaterede politikområder – fra klimapolitik, bistandspolitik 

og udenrigspolitik – er tæt. Også her er der forskelle mellem EU og USA. EU har ty-

deligt koblet emnet til dets udviklingspolitik. Derimod forbliver udenrigspolitikken 

mere statsligt forankret i medlemslandenes udenrigspolitik. EU er en "blød" magt i 

international politik. Det gennemsyrer EU's tilgang til bl.a. sociale rettigheder. EU 

har traditionelt prioriteret emnet inden for udviklingssamarbejde, fx udviklings-

støtte, lån, teknisk bistand, videndeling mv. USA har koblet spørgsmålet tættere til 

sin udenrigspolitik. Det ses som et spørgsmål om menneskerettigheder og national 

sikkerhed. Debatten vil også komme til at handle om brugen af politiske konditiona-

liteter. Markedsadgang er betinget. Det handler om brugen af økonomiske sanktio-

ner. Det er et spørgsmål om sanktioners reelle effektivitet som politikinstrument. 

Men handelspolitik er også indenrigspolitik. Den handler om modsvar til en oplevet 

uretfærdig eller unfair globaliseringsproces. Der er en udbredt frygt for social dum-

ping. Den handler om multilateralismens fremtid i en tid, hvor økonomisk nationa-

lisme er i vækst som det nye policyparadigme i handelspolitikken. Bæredygtigheds-

krav er ikke overraskende blevet et omdrejningspunkt for et af vor tids store spørgs-

mål; hvordan realiserer vi globaliseringens vækstpotentiale på en mere legitim og ac-

ceptabel måde, samtidigt med vi undgår protektionistisk magtmisbrug i fremtidens 

handelspolitik. Vi vil gerne gøre globaliseringen mere socialt inklusiv, men ikke på 

bekostningen af global eksklusion. Vi vil gerne sikre retfærdig globalisering, men 



Side 10 af 60 

også kræve beskyttelse mod uretfærdig globalisering. Spørgsmålet er, om mulighe-

den for strafbaseret håndhævelse af sociale rettigheder i fremtidens frihandelsaftaler 

sikrer en mere effektiv og holdbar løsning på problemet med social uretfærdighed 

og globalisering end andre markedsbaserede instrumenter. 
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Den lange vej mod bæredygtige handelsaftaler 

Bæredygtighed har ikke en lang forhistorie i internationalt samarbejde. Der var blot i 

1972, at Brundtland italesatte begrebet "bæredygtig udvikling". I dag er bæredygtig-

hed indskrevet som grundlæggende målsætning i langt de fleste handelsaftaler. Bæ-

redygtighed har en bredere betydning i internationalt samarbejde end i gængs 

sprogbrug. Med "bæredygtig udvikling" har man siden World Summit-deklaratio-

nen fra 2005 set et tredimensionalt bæredygtighedsbegreb i FN-regi, jf. figur 2. Bære-

dygtighed handler om, hvorledes verdenssamfundet kan sikre de bedst mulige livs-

vilkår for nuværende og fremtidige generationer over hele kloden. Den første di-

mension handler om sikring af økonomisk udvikling. Her er staternes internationale 

forpligtelser og rettigheder til retfærdig handel, investering og teknologispredning 

centralt. Den anden dimension fokuserer på social udvikling og menneskers vilkår. 

Her står menneskets sociale rettigheder og livsvilkår centralt. Den tredje dimension 

handler om miljøbeskyttelse eller sikring af naturens vilkår fremover. Bæredygtig-

hed handler om fremtidssikring af en form for globalisering, der giver en holdbar, 

retfærdig og forsvarlig vækst, der respekterer staters, individers og miljøets rettighe-

der, og som løser de faktiske og fremtidige problemer med globaliseringen.  

Boks 1. EU’s integrerede tilgang: CETA ARTIKEL 22.1 

"… Økonomisk og social udvikling samt miljøbeskyttelse er indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende kom-

ponenter i en bæredygtig udvikling, og de bekræfter på ny deres engagement med hensyn til at fremme udviklin-

gen af den internationale handel på en sådan måde, at det bidrager til målet om bæredygtig udvikling til gavn for 

nuværende og kommende generationer." 

Kilde:  Europa-Kommissionen, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/da/pdf. 

De europæiske handelsaftaler afspejler FN-sprogbrugen om bæredygtighed, idet eu-

ropæerne har samlet social bæredygtighed og miljøbæredygtighed i samme aftaleka-

pitler. Problemer er grundlæggende det samme; hvordan sikres bæredygtighed ef-

fektivt på en måde, der skaber økonomisk udvikling, ikke overtrumfer suverænitet 

eller tilsidesætter multilateralt samarbejde.  

Det fragmenterede kompromis om globale arbejdstagerrettigheder  

Sociale hensyn og arbejdstagerrettigheder i verdenshandlen har en lang forhistorie. 

Allerede i 1890'erne tales der åbent om den sociale uretfærdighed som et problem for 

international handelsliberalisering. Der har været bekymringer om social dumping 

lige så længe, som der har været frihandel. Selv de klassiske frihandelsøkonomier, 

som fx David Ricardo, var klar over, at handelsliberalisering kunne skabe faldende 

realløn i de højtlønnede økonomier. Historisk set kom de første sociale reformer i 

Vesten til som resultat af en voksende utilfredshed med markedsliberaliseringens so-
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ciale bagside. Over tid udsprang både fagforeningerne og velfærdsstaten af den poli-

tiske utilfredshed, som forceret og ureguleret liberalisering af samfundsøkonomien 

skabte grobund for. Internationalt skal man helt hen til den gryende efterkrigstid for 

at finde den fornødne politiske vilje til at tale om internationale løsninger på de in-

terne sociale spændinger, som international handelsliberalisering uvægerligt skaber 

inden for samfundsøkonomien til trods for den generelle vækst, som handelsliberali-

sering også skaber. Når økonomier med lavere produktionsomkostninger flytter ar-

bejdspladser væk fra økonomier med høje omkostninger skaber det politisk modvilje 

mod handelsliberalisering. Det gør handelssamarbejdet sårbart. Chefdesignerne af 

efterkrigstidens regulering af verdensøkonomien vidste derfor, at handelsliberalise-

ring var følsom overfor interne sociale spændinger. I lyset af sammenbruddet af 

1930'ernes verdensøkonomi –og med John Meynard Keynes i spidsen – søgte man 

ikke blot at stabilisere verdensøkonomien med mere statsaktivisme i samfundsøko-

nomien, men også aktivt at modvirke et tilbageslag til protektionisme ved at ind-

bygge en række garantier mod og sikkerhedsventiler for politiske og sociale spændin-

ger, som handelsliberalisering kunne skabe. Det kendes i dag som antidumping. Sta-

terne har ret til at iværksætte modforanstaltninger over for pludselig vækst i import, 

der mistænkes for at være produceret under produktionsomkostningerne. Kompro-

miset var, at man internationalt skulle sikre, at staterne kunne handle så frit som mu-

ligt, uden risiko for at blive ramt af protektionisme, men også at staterne skulle have 

ret til at sikre et vist niveau af social stabilitet og have en legitim ret til at beskytte sig 

selv over for verdensmarkedet under visse omstændigheder, og som en midlertidig 

foranstaltning. Reguleret samhandel skulle ikke være helt frihandel.  

Kompromiset om "socialt indlejret liberalisme"2 materialiseredes i 1945 og frem til 

Bretton Woods-konferencen i 1947, som en vision om at skabe en ny handelsorgani-

sation, der skulle være omdrejningspunktet for en reguleret "frihandel", hvor den ek-

sisterende internationale arbejdstagerorganisation (ILO) blev koblet sammen med en 

ny international handelsorganisation (ITO), samtidigt med at Verdensbanken skulle 

promovere økonomisk udvikling, og den Internationale Monetære Fund (IMF) 

skulle sikre makroøkonomisk stabilitet og samarbejde. ITO blev aldrig til virkelig-

hed. Den blev efter 1947 skarpt angrebet af utilfredse frihandelstilhængere og be-

kymrede hjemlige industriinteresser i den amerikanske Kongres. Den var for inter-

ventionistisk for liberalisterne og for liberal for protektionisterne. Hvis ITO havde 

overlevet modstanden i Kongressen, så ville verdensøkonomien allerede i 1947 have 

haft en formel handelsorganisation, der bl.a. anerkendte, at "… unfair labour condi-

                                                             
2  Ruggie 1983, inspireret af Polany 1944. For aktuel diskussion om den liberale frihandelsorden, om fremtidens 

kompromis om global handel, se Mortensen 2017.  
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tions, particular in production for exports, create difficulties in international trade and accor-

dingly each member shall take whatever action may be appropriate and feasible to eliminate 

such conditions within its territory"3. I stedet for ITO fik verdensøkonomien en GATT-

aftale – et færdigforhandlet kapitel om handel og toldsatser i det ellers kuldsejlede 

Havanna Charter. ITO ville også have haft et mandat til at regulere råvaremarke-

derne og undersøge diskriminerende forretningspraksisser. GATT-aftalen fra 1947 

taler ikke om menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder. Men GATT fik for-

muleret en undtagelsesartikel (GATT, artikel 20), der giver medlemmerne legitim ret 

til at regulere handel og bruge fx importforbud under en række omstændigheder. Til 

trods for at fx ordet "miljø" ikke eksplicit er nævnt i artiklen, er det gennem GATT, 

artikel 20, at WTO senere har kunne adressere miljøbæredygtighed inden for han-

delskonflikter. Vigtigst er det, at medlemmerne ikke misbruger WTO-undtagelses-

reglen til at beskytte egne industrier mod konkurrence. I dag nævner WTO kun so-

ciale rettigheder et enkelt sted, nemlig i GATT, artikel 20e, hvor der formueres et for-

bud mod eksport, der er produceret under tvang eller af fanger (herom senere). Der 

har været gentagne krav om en genforhandling af GATT, artikel 20, eller om inddra-

gelse af social bæredygtighed i WTO-samarbejdet. Siden 1990'erne har det vist sig 

urealistisk at opnå konsensus blandt WTO-medlemmerne om emner. Kort efter ska-

belsen af WTO i 1994 synes der at være et momentum for formel integration af ar-

bejdstagerrettigheder inden for WTO. Bl.a. blev en ny WTO-komité forslået, men 

Singapore-WTO-mødet i 1997 satte en effektiv stopper for den sociale dagsorden i 

WTO. WTO-medlemmerne besluttede, at emnet hørte til inden for ILO.  

WTO er en unik organisation. Den er relativt lille – består af omkring 600 ansatte – 

men indeholder som en af de få internationale organisationer en reelt domstolslig-

nende tvistbilæggelsesmekanisme, der uafhængigt af medlemsstaterne kan idømme 

sanktioner; en straftold ved manglende efterlevelse af WTO-reglerne. Kun staterne 

har adgang til retsprocessen. Ingen private parter kan klage til WTO. Enhver sag skal 

søges løst ved konsultationer. Ved anden henvendelse til WTO har WTO-medlem-

met ret til at få i værksat en panelundersøgelse. WTO fik i 1994 en appelinstans, der 

efterprøver det juridiske grundlag for ekspertpanelafgørelser i WTO-sagerne. Deres 

efterprøvelse er den endelige afgørelse. Intet WTO-medlem kan blokere en sag. Mere 

end 600 sager har været iværksat inden for WTO-systemet siden 1994, mens omkring 

20 sager har resulteret i sanktioner. WTO har været ramt af en forhandlingstørke, si-

den Doha-runden blev lanceret i 2001. Kun få aftaler er kommet igennem WTO, der 

kræver konsensus blandt medlemsstaterne ved enhver beslutning. Visse ser netop 

WTO-systemets potentielt hårdslående og formelt stærke tvistbilæggelsessystem 

                                                             
3  Havana Charter, article 7:1. Officiel oversættelse ikke tilgængelig. 
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som en del af årsagen til, at medlemsstaterne er blevet modvillige til at forhandle 

nye regler, der netop vil være bindende og kan resultere i fremtidige sanktioner ved 

manglende efterlevelse.  

ILO er et produkt af Versailles-freden i 1919. ILO er et af de få organisationer, der 

overlevede sammenbruddet af Folkeforbundet. Det er samtidigt den eneste interna-

tionale organisation, der har officielle ikkestatslige medlemmer, fagforeningerne og 

arbejdsgiverne. ILO var forud for sin tid. Det glemmes lidt, at præamblen til ILO-

Forfatningen ("ILO Constitution") fra 1919 reelt nævner problemet med social dum-

ping indirekte, når der skrives, at "… the failure of any nation to adopt humane condi-

tions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the condi-

tions in their own country"4. 

ILO er en unik international organisation. ILO-Forfatningen, artikel 33, giver de sty-

rende ILO-organer et mandat til at anbefale, at ILO-medlemmerne kan handle "klogt 

og hurtigt" ("... as it may deem wise and expedient", som der står på originalt sproget i 

aftalen) for at sikre efterlevelse af de anbefalinger, som ILO kan komme med i deres 

undersøgelser, eller hvis den internationale domstol laver en kendelse i en ILO-rela-

teret sag. Det kan tolkes, som om ILO faktisk har et implicit mandat til at bruge 

sanktionsvåbenet5. Det er dog aldrig sket. ILO har som organisation udviklet sig i en 

helt anden retning. ILO formulerer de internationale standarder for arbejdstagerret-

tigheder som konventioner eller anbefalinger.  

Boks 2. Grundlæggende ILO-konventioner 

Forbud mod og afskaffelse af tvangsarbejde: 

 Konvention nr. 29: Tvangs- eller obligatorisk arbejde 

 Konvention nr. 105: Afskaffelse af tvangsarbejde. 

Forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde:  

 Konvention nr. 138: Mindstealder for adgang til beskæftigelse  

 Konvention nr. 182: De værste former for børnearbejde. 

Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger:  

 Konvention nr. 87: Foreningsfrihed og beskyttelse af organisationsretten  

 Konvention nr. 98: Organisationsretten og den kollektive forhandlingsret. 

Disse skal efterfølgende ratificeres af de enkelte medlemsstater. ILO er omdrejnings-

punktet for undersøgelser, tilsyn med efterlevelse af eksisterende aftaler og vidende-

ling om arbejdstageres vilkår i hele verden. Medlemsstaterne har ikke valgt at gøre 

ILO til en domstol. ILO er i stedet blevet til knudepunktet for ekspertisen om globale 

arbejdstagervilkår.  

                                                             
4  ILO Constitution, preamble. Officiel oversættelse ikke tilgængelig. Se 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO. 
5  Trebilcock, Howse & Eliason, 2014: 716. 
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De bilaterale spor 

Da globaliseringseuforien i de sene 1980'ere og tidlige 1990'ere blev erstattet af en 

mere udtalt globaliseringsskepsis og en politisk kløftdannelse mellem nord-syd i de 

sene 1990'ere, forsvandt også velviljen til at udbygge WTO. Inden for ILO blev det 

tydeligt, at det ikke blandt medlemmerne var opbakning til at gøre ILO i stand til at 

bruge sanktioner på en måde som i WTO. ILO-medlemmerne afviste i 1997 et forslag 

om at bruge landespecifikke certificerings- og mærkningsprogrammer. Omvendt fik 

ILO – specielt med 1998-Erklæringen om Fundamentale Principper og Rettigheder – 

udbygget sit regelsæt og formuleret mere præcise rettigheder for arbejdstagere. ILO-

standarder er i stigende grad brugt som et handelspolitisk instrument.  

Figur 2.  Antal og andel af handelsaftaler med arbejdstagerbestemmelser, 1995-2005 

 
Kilde: ILO, 2016: 23. 

Over 80 pct. af handelsaftaler (Trade Agreements, TA's) siden 2013 har referencer til 

ILO-arbejdstagerrettigheder. Udviklingen over tid ses ovenfor. Forklaringen er en-

kel. WTO-medlemmerne bruger i stigende grad bilaterale handelsaftaler i regulerin-

gen af verdenshandlen. Bemærk, at 2015 markerer et brud med de forgående år. Alli-

gevel har ca. 80 pct. af alle bilaterale handelsaftaler nu inkluderet arbejdstagerret-

tigheder på en eller anden måde (benævnt "Labour Rights" (LP's) i tabel 3). Tendensen 

er ikke begrænset til de traditionelle handelsmagter, som EU og USA, men også de 

såkaldte vækstøkonomier, som fx Chile. Referencer til nationale lovgivningskrav om 

arbejdstagerrettigheder er blevet omfattende. Der er samtidigt en tendens til tydeli-

gere referencer til internationale ILO-standarder. Omvendt er enhver snak om hånd-

hævelse af ILO-standarderne inden for WTO forstummet. Det multilaterale spor er 

sandet til.  
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Amerikanske handelsaftaler 

Præsident Bush Jr. indledte den bilaterale drejning af amerikansk handelspolitik i 

2003. Strategien blev italesat som konkurrencedrevet liberalisering ("competitive libe-

ralization"), og hermed signalerede USA, at de ville bruge de bilaterale handelsaftaler 

til at udbygge ekspansionen af WTO-reglerne, der blev indledt med WTO-aftalen i 

1993. Herefter kunne der inden for WTO-medlemskredsen ikke længere skabes enig-

hed om en handelspolitiske dagsorden, der afspejlede USA's interesser og overbevis-

ninger, herunder udtalt ønske om mere konsekvent håndhævelse af arbejdstagerret-

tigheder og beskyttelse af amerikanske arbejdere mod social dumping. Arbejdstager-

kapitlerne blev første gang indskrevet i NAFTA-aftalen i 1994. NAFTA var et tidligt 

forsøg. Den reelt eneste mulighed for at iværksatte egentlige sanktioner ved mang-

lende efterlevelse krævede, at samhandelspartneren udviste systematisk ineffektiv 

håndhævelse eller bevidst omgåelse af gældende arbejdsmarkedslovgivning Aftalen 

krævede, at manglende efterlevelse var handelsrelateret og omfattet af gensidigt an-

erkendt arbejdsmarkedslovgivning6. Fra Singapore-aftalen i 2003 til CAFTA-DR-af-

talen i 2004 ses konturerne af, hvad blev førstegenerationsaftalerne i "den amerikan-

ske model". Fællesnævneren for de tidlige amerikanske handelsaftaler var deres rela-

tivt svage håndhævelsesbestemmelser på arbejdstagerområdet med løse referencer 

til ILO-standarderne og "andre internationalt anerkendte arbejdstagerrettigheder". 

Aftalerne krævede blot en demonstreret politisk vilje til at fremme arbejdstagerret-

tigheder. De stærkeste forpligtelser om "effektiv" håndhævelse vedrørte kun national 

arbejdsmarkedslovgivning. Derudover har førstegenerationsaftalerne en separat 

håndhævelsesmekanisme, der bl.a. lagde et loft over sanktionernes størrelser. Sank-

tioner er primært defineret som en monetær bøde, en straftold eller tilbagetrækning 

af handelspræferencer (hvad der i der forgående er kaldt incitamentbaseret konditio-

nalitet).  

Andengenerationsaftalerne er det, som i dag italesættes som "den amerikanske mo-

del". De omfatter de fire handelsaftaler indgået efter den såkaldte "May 10th Agree-

ment" fra 2007 i den amerikanske Kongres7, jf. tabel 1. Førstegenerationsaftalerne 

blev efterhånden genstand for stærk indenrigspolitisk kritik i USA8. Skeptikerne 

fandt, at Obama-administrationen ikke seriøst og aktivt søgte at modvirke social- el-

ler miljødumping og undgik at stille hårde krav til deres handelspartnere om effek-

tiv efterlevelse af aftalerne. Andengenerationsaftalerne indeholder derfor mere præ-

cise håndhævelsesbestemmelser på arbejdstagerområdet med tydeligere referencer 

                                                             
6  NAFTA, artikel 29. 
7  USTR, Bipartisan Trade Deal, May 2007, se 

https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/factsheets/2007/asset_upload_file127_11319.pdf. 
8  Bolle, 2016. 
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til ILO-standarderne. De refererer ikke kun til effektiv håndhævelse af national lov-

givning, men derimod til aftalens definitioner af arbejdstagerrettigheder. Andenge-

nerationsaftalerne kobles derudover til den generelle tvistbilæggelsesmekanisme i 

aftalerne, uden fx et loft for sanktionernes størrelse. 

Tabel 1. Bilaterale amerikanske handelsaftaler  

 Underskrevet Ikrafttrædelse  

Første generation:  

 NAFTA December 1993 Januar 1994 

 Jordan FTA  Oktober 2000 December 2001 

 Singapore FTA Maj 2003 Januar 2004 

 Chile FTA  Juni 2003 Januar 2004 

 Australian FTA  Maj 2004 Januar 2005 

 Bahrain FTA September 2004 Januar 2006 

 Morocco FTA Juni 2004 Januar 2006 

 Oman FTA Januar 2006 Januar 2009 

 CAFTA-DR (Dominican Republic–Central America)  August 2004 Januar 2009 

Anden generation:  

 Peru TPA April 2006 Februar 2009 

 Colombia FTA  November 2006 Maj 2012 

 Korus (United States–Korea) FTA Juni 2007 Marts 2012 

 Panama TPA  Juni 2007 Oktober 2012 

Kilde:  USTR, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements. 

Hvor første generationsaftalerne har et blødt sprogbrug om fx, at parterne er forplig-

tet til at fremme (ordlyd i original version, "committed to promote") eller søge at sikre 

("thrive to ensure"), at fx foreningsfriheden håndhæves i det pågældende land, så kræ-

ver andengenerationsaftalerne, at parterne skal sikre, at lovgivningen overholdes 

("… shall adopt and maintain in its statues and regulations, and practices thereunder"). Af-

taleordlyden er mere forpligtigende og bindende. Andengenerationsaftalerne deler 

derfor samme grundskitse:  

1. En klar forpligtigelse til efterlevelse og håndhævelse af ILO-deklarationen 

2. Et klart forbud mod at sænke standarden for arbejdstagerrettigheder 

3. Tydeligere begrænsninger af muligheden for at forsvare manglende efterlevelse 

med henvisning til begrænsede ressourcer eller prioriteringer 

4. Klar reference til overordnet tvistbilæggelsesmekanisme som øvrige områder af 

aftalen.  

Det skal samtidigt understreges, at alle de amerikanske aftaler har en ret væsentlig 

begrænsning af, hvilke arbejdstagerrettigheder der reelt er omfattet af handelsafta-

lerne. Aftaleteksten kræver, at mulige efterlevelsesproblemer og aftaleovertrædelser 

skal vedrøre arbejdstagerrettigheder i eksportrelaterede produktion, og dermed at 

der kan demonstreres en målbar effekt på samhandelsmønstret mellem parterne. Ar-

bejdstagerforhold, der fx kun vedrører nationale industrier, og som er uden effekt på 
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handelsmønstret mellem landene, er ikke omfattet af aftalerne. Formålet med aftaler-

ne er ikke at fremme de sociale vilkår for befolkningerne, men at give parterne legi-

tim ret til at beskytte sig mod "social dumping" som følge af mere intensiveret sam-

handel.  

Den amerikanske model har aldrig handlet om at skabe mere retfærdighed i verden 

som sådan, men at give USA bedre muligheder for at beskytte sin egen befolkning 

mod uretfærdig konkurrence. Det er i skrivende stund usikkert, om de fremtidige 

amerikanske aftaler under Trump-administrationen vil følge Obama-administratio-

nens "andengenerationsmodel". Der hersker usikkerhed om bl.a. Korea-aftalen, og 

samtidig er NAFTA under genforhandling. Foreløbige indikationer tyder på, at 

Trump-administrationen søger at få erstattet "NAFTA-tribunal"-modellen med tyde-

ligere forankring til de nationale domstole. Men retorikken om beskyttelse af ameri-

kanske job er blevet skarpere siden valget i november 2016, og beskyttelse af ameri-

kanske arbejdstagerrettigheder er blevet et tydeligere referencepunkt for Trump-ad-

ministrationens "nye" handelspolitiske strategi.  

Europæiske handelsaftaler 

EU forsøgte at introducerede arbejdstagerrettigheder første gang i 1978 med Lome-

konventionen i et forsøg på at sikre, at udviklingslande, der overholdte de interna-

tionale arbejdstagerstandarder, ikke blev udkonkurreret af lande, der ikke over-

holdte disse standarder. Forslaget mødte modstand blandt udviklingslandene, og 

blev afvist9. Først i 1995 koblede EU eksplicit arbejdstagerrettigheder til handelsafta-

lerne. Det sker på tre måder: Handelspræferencer i det almindelige "General System 

of Preferences" (GSP) er siden 2011 suppleret med den udvidede GSP+-politik og i det 

initiativ, der kaldes "Anything But Arms" (forstået som fri markedsadgang for alle 

produkter til EU for alt andet end våben). Alle aftalerne tilbyder forbedrede mar-

kedsvilkår til lande, der overholdte ILO-standarderne. EU har derfor flittigt indskre-

vet incitamentbaserede virkemidler i dets handelsaftaler. 29 lande nyder GSP-vilkår, 

13 lande har GSP+-vilkår, og 49 lande er med i "Anything But Arms"-initiativet.  

"Sanktionsvåbenet" er faktisk allerede i EU’s nuværende handelspolitik. Men det 

mest brugte instrument er incitamenter og tilskyndelser frem for afstraffende sank-

tioner. EU har indarbejdet sociale rettigheder i dets GSP-aftaler, der muliggør tilba-

getrækning af den særligt favorable markedsadgang, der er indeholdt i aftalerne i til-

fælde af overtrædelser af det, der benævnes som "uretfærdig handelspraksis" i han-

delsjuraen, som fx eksport af varer til EU produceret af "tvunget arbejdskraft", eller 

som "systematiske" overtrædelser af internationale konventioner på arbejdstager- og 

                                                             
9  Trebilcock, Howse & Eliason, 2014, s. 718. 
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menneskerettighedsområdet. GSP-instrumentet anvendes landespecifikt. I praksis 

prioriteres EU-dialogen med myndigheder og civilsamfund højt. Instrumentet er de-

signet til at fremme sociale resultater frem for lovændringer, og derfor forsvare 

Kommissionen sig med, at det nye "sanktionsvåben" med GSP+ er tidskrævede. Det 

er for tidligt, fremhæver Kommissionen, at konkludere noget endeligt om GSP+-poli-

tikkens reelle effekter endnu.  

Indtil nu har EU anvendt instrumentet i tre tilfælde: Myanmar, Hviderusland og Sri 

Lanka. EU vurderer løbende andre flere potentielle problemlande, specielt Cambo-

dia, Pakistan og Bangladesh. Tilbagerapportering sker i diverse evalueringsapporter. 

Fx behandler midtvejsevalueringen af EU’s GSP+-politik fx Bangladesh indgående 

(Europa-Kommissionen, 2017a). Det fremgår, at EU i lighed med USA og flere andre 

lande hurtigt satte fokus på de sociale vilkår for specielt tekstilarbejdere i Bangla-

desh efter Rana Plaza-tragedien i 2013. Myndighederne i Bangladesh har selv iværk-

sat flere undersøgelser. Både USA og EU indgik hurtigt en såkaldte "Sustainability 

Compact"-aftale med regeringen i kølvandet på tragedien. USA valgte dog at trække 

sine GSP-markedspræferencer tilbage efter katastrofen, selvom USA faktisk ikke gav 

Bangladesh nogle fordelagtige GSP-markedsadgang på netop tekstileksporten. EU 

valgte omvendt at fortsætte sin samarbejdsstrategi med regeringen i Bangladesh 

med regelmæssig opfølgning indenfor GSP-processen. Det fremgår også af selv-

samme midtvejsevaluering, at selv Europa-Kommissionen medgiver, at GSP-politik-

ken ikke har været særligt transparent eller konsistent anvendt i praksis (Europa-

Kommissionen 2017a). Gennemslagskraften har været begrænset. Det har fået flere 

til at tvivle på effekten af EU-tilgangen. Fx konkluderede en kritisk rapport, udarbej-

det for Europa-Kommissionen, at der må sættes spørgsmålstegn ved effekten og der-

med troværdigheden af EU’s tilgang til menneskerettigheder i dets eksterne politik-

ker, fordi EU har anvendt sine menneskerettighedspolitik på en selektiv og ujævn 

måde10.  

Det er utroligt svært at påvise den direkte effekt af handelsaftalernes arbejdstagerbe-

stemmelser. Det gælder både de amerikanske eller europæiske handelsaftaler. De er 

begge er af relativ ny dato, og effekterne af bestemmelserne kan ikke isoleres fra an-

dre politiktiltag eller andre lande og organisationers politikker. Presset på en rege-

ring er ofte sammenfaldende med medieskandaler, der igen forplanter sig til signaler 

fra fx investorer eller importører, der har bekymringer om afsætningsmuligheder for 

produkter, der har fået et negativ image hos forbrugerne. Samtidigt er fx myndighe-

derne udsat for et simultant pres fra mange sider. Fx er det umuligt at spore en di-

rekte effekt af den europæiske dialogtilgang, fordi den sker sideløbende med den 

                                                             
10  Velluti, 2016: 41. 
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hårde amerikanske tilgang. Der kan kun gisnes, om hvorfor myndighederne er gået i 

gang med undersøgelser. Derimod kan man diskutere, hvordan EU kan sikre den 

fornødne grundighed og seriøsitet i disse undersøgelser, herunder en troværdig op-

følgning på disse undersøgelser i den interne EU-proces for at sikre, at der faktisk 

sker noget i fx i Bangladesh, altså om tekstilarbejderne faktisk får bedre arbejdsfor-

hold i fremtiden. I teorien burde EU's eksisterende model, der truer med tilbagekal-

delse af handelspræferencer i tilfælde af utilfredsstillende efterlevelse af aftale be-

stemmelserne, virke på akkurat samme måde som en trussel om sagsanlæg. 

EU har altså sjældent brugt sanktionsvåbnet i betydningen af en tilbagetrækning af 

favorable markedsadgang til EU-markedet. GSP-instrumentet er i øvrigt også meget 

udbredt i de amerikanske handelsaftaler. Fællesnævneren for EU-aftalerne har været 

fraværet af enhver reference til sanktioner. EU var derimod først med præcisering af, 

hvilke ILO-konventioner, der er omfattet, og aftalerne har fulgt med udvidelsen af 

ILO-standarderne, fra anstændige arbejdsvilkår til ILO-kernekonventionerne og – i 

lighed med USA – et forbud mod lavere standarder. Den institutionelle form for pro-

movering af arbejdstagerrettigheder har også udviklet sig over tid. Nedenfor er ske-

matisk oversigt over de substantielle og institutionelle dimensioner af EU’s handels-

aftaler.  

Tabellen indikere udviklingen af EU-aftalernes referencer til ILO, og hvordan det in-

stitutionelle setup har ændret sig over tid i Europa. Fx ses det, at EU-aftalerne i lig-

hed med de amerikanske aftaler er gået fra løse til stærkere referencer til mere speci-

fikke standarder. Institutionelt sker der en udvikling fra en løs dialogform med ikke-

bindende CSR-standarder til mere formaliseret procedure med påkrævet og regel-

mæssig inddragelse af civilsamfundet og dannelsen af en permanent bæredygtig 

handelskomité (Committee on Trade and Sustainable Development, CTSD). Udvik-

lingen er ret ny. Der er blot med CARIFOM og Sydkorea-aftalen, at den europæiske 

model begynder at tage form. Erfaringsgrundlaget med EU-modellen er tynd. De se-

neste aftaler – fx CETA – er som bekendt endnu ikke endeligt ratificeret. Der har til-

med været juridisk usikkerhed om, hvorvidt bæredygtighedsområdet overhovedet 

kunne omfattes af EU-traktaternes eksklusive kompetence på det handelspolitiske 

område (se diskussion senere). Det er derfor for tidligt systematisk at evaluere på ef-

fekten af EU-modellen for efterlevelsen af de nye arbejdstagerkapitler, for de pågæl-

dende har så at sige ikke haft tid til at fungere endnu. Centralamerika-, Peru- og Co-

lumbia-aftalerne kan muligvis indikere, hvordan aftalerne virker, men handelssam-

kvemmet med EU er marginalt i forhold til USA, og effekten må nødvendigvis være 

tilsvarende marginal. Sydkorea-aftalen kunne muligvis være den eneste, der kan bi-
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drage med nogen klarhed på spørgsmålet, om EU’s promoverende og incitamentba-

serede model har haft nogen effekt på arbejdstagerrettighederne i Korea. Derimod er 

Singapore-, Canada- og Vietnam-aftalerne først ved at træde i kraft eller blive ratifi-

cerede.  

Vietnam-aftalen 

Specielt Vietnam-aftalen kan tænkes at skabe fornyet interesse for arbejdstagerkapit-

lerne i EU-aftalerne. Hvad siger aftaleudkastet på bæredygtighedsområdet? Neden-

for er udkastets ordlyd om retten til at regulere, multilaterale forpligtigelser og for-

bud mod sænkning af standarder gengivet, jf. boks 3.  
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Boks 3. EU-Vietnam: Trade and Sustainable Development 

"Article 2 

Right to regulate and levels of protection 

1. The Parties recognise the right of each Party to determine its sustainable development objectives, strategies, 

policies and priorities, to establish its own levels of domestic protection in the environmental and social areas 

as it deems appropriate and to adopt or modify accordingly its relevant laws and policies, consistently with 

the principles of internationally recognised standards or the agreements, to which it is a party, referred to in 

Articles 3 and 4. 

2. Each Party shall strive to ensure that its laws and policies provide for and encourage high levels of domestic 

protection in the environmental and social areas and shall strive to continue to improve those laws and 

policies. 

Article 3 

Multilateral labour standards and agreements 

2. Each Party reaffirms its commitments, in accordance with its obligations deriving from the membership of 

the ILO and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, adopted 

by the International Labour Conference at its 86th Session in 1998, to respect, promote and effectively 

implement the principles concerning the fundamental rights at work … 

3. Each Party will make continued and sustained efforts towards ratifying, to the extent it has not yet done so, 

the fundamental ILO conventions, and the Parties will regularly exchange information in this regard. 

4. Each Party, will also consider the ratification of other conventions that are classified as up to date by the ILO, 

taking into account its domestic circumstances. The Parties will exchange information in this regard. 

5. Each Party reaffirms its commitment to effectively implement in its laws and practices the ILO Conventions 

ratified by Vietnam and the Member States of the European Union respectively. 

6. The Parties recognise that the violation of fundamental principles and rights at work cannot be invoked or 

otherwise used as a legitimate comparative advantage and that labour standards should not be used for 

protectionist trade purposes. 

Article 10 

Upholding levels of protection 

1. The Parties stress that weakening the levels of protection in the environmental or labour areas is detrimental 

to the objectives of this Chapter. Accordingly, they recognize that it is inappropriate to encourage trade or 

investment by weakening the levels of protection afforded in domestic environmental or labour laws. 

2. A Party shall not waive or derogate from, or offer to waive or derogate from, its environmental or labour 

laws, in a manner affecting trade or investment between the Parties. 

3. A Party shall not, through a sustained or recurring course of action or inaction, fail to effectively enforce its 

environmental and labour laws, as an encouragement for trade or investment. 

4. A Party shall not apply labour or environmental laws in a manner that would constitute a disguised 

restriction on trade or unjustifiable discrimination between the Parties." 

Kilde: DG Trade, Europa-Kommissionen, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154229.pdf. Officiel oversættelse til dansk er 
ikke tilgængelig.  

Artikel 2 fastslår, at parterne har ret til at vælge det reguleringsniveau, de ønsker, 

men samtidigt afgives der er løfte om, at parterne vil arbejde på at sikre det højst 

mulige beskyttelsesniveau. Artikel 3 bekræfter, at parterne vil arbejde på at ratificere 

og efterleve ILO-konventionerne i lyset af deres forskellige situationer, samtidige 

med de anerkender, at lave sociale standarder ikke giver en part nogen form for legi-

tim konkurrencefordel i deres samhandel. Artikel 10 er et forbud mod at afvige fra 

aftalebestemmelserne (også kaldet "non-derogation clause", se nedenfor), som fast-

slår, at parterne ikke må omgå egen lovgivning på området eller omgå deres interna-

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154229.pdf
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tionale forpligtigelser for at tiltrække handel og investeringer. Artikel 10.4 er en ty-

delig reference til WTO. Her skinner udviklingslandenes bekymringer igennem. Den 

fastslår, at parterne ikke må bruge arbejdstagerrettigheder som skjult protektio-

nisme. Det er her tydeligt, at Vietnam søger at forsvare deres ret til udvikling, samti-

dig med de frygter, at EU vil bruge aftalen som skjult protektionisme. Der er en lo-

gisk spænding mellem de forskellige krav og garantier. Retten til regulering står i 

modsætning til de andre elementer. Aftalen kan ikke direkte resultere i sanktioner. 

Det er en platform for politisk pression. EU vil kunne holde Vietnam ansvarlig for 

bestemmelserne, hvis der kommer en konflikt på området, og kræve efterlevelse. 

EU’s ultimative våben er en annullering af aftalen. Omvendt vil Vietnam heller ikke 

kunne bruge aftalen direkte i en konflikt, hvis det viser sig, at EU "misbruger" be-

stemmelserne til fx beskyttelse af europæiske job eller producenter. Vietnam kan her 

ligeledes true med at opsige aftalen.  

Parterne er forpligtet til at iværksætte konsultationer (artikel 16). Her er parterne for-

pligtet til at afsøge alle muligheder for en gensidig acceptabel løsning. Artikel 16, stk. 

3, kræver eksplicit, at der skal tages et særligt hensyn til udviklingslandets proble-

mer og interesser. I tilfælde af fortsatte uoverensstemmelser kan der etableres en uaf-

hængig ekspertgruppe (artikel 17). Eksperternes uafhængighed er ret stramt define-

ret11. Interessant er det, at ekspertise derimod er defineret ret bredt. Der kan derfor 

bruges miljø- eller arbejdstagerretseksperter på lige fod med handelsretseksperters. 

Efterfølgende i aftalen defineres de forskellige procedurer og tidsrammer for eks-

pertgruppens undersøgelse af sagen. Ekspertgruppens anbefalinger skal gøres of-

fentligt tilgængelig inden 180 dage efter etableringen af ekspertgruppen, med min-

dre parterne er enige om det modsatte.  

Parterne er forpligtede til at diskutere ekspertgruppens anbefalingerne. Der skal føl-

ges op på efterlevelsen af anbefalingerne. Der skal informeres ud til de såkaldte "do-

mestic advise groups" inden for 90 dage. Der skal tilbagerapporteres løbende til de 

relevante organer. Her stopper den europæiske model så at sige. Der nævnes ikke 

noget om, hvad der kan ske ved fortsat utilfredshed med efterlevelsen af ekspert-

gruppens anbefalinger. Undersøgelsen er tiltænkt som et pressionsinstrument, der 

tydeliggør et problem og foreslår en løsning. Aftalen kræver ikke, at en part skal im-

plementere anbefalingerne. Den specificerer ikke, hvad der sker efterfølgende.  

                                                             
11  Ekspertgruppen skal bestå af "… individuals with specialized knowledge of or expertise in labour or environmental law, 

issues addressed in this Chapter, or the resolution of disputes arising under international agreements. They shall be 
independent, serve in their individual capacities and not take instructions from any organisation or government with regard 
to issues related to the matter at stake, or be affiliated with the government of any Party" (Art. 17.4, oversættelse ikke 
tilgængelig). 
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Boks 4.  EU-Vietnam: Artikel 17.9  

"The Parties shall discuss appropriate actions or measures to be implemented taking into account the Panel’s final 

report and the recommendations therein. The Party concerned shall inform its domestic advisory group(s) and the 

other Party of its decisions on any actions or measures to be implemented no later than ninety (90) days, or a 

longer period of time mutually agreed by the Parties, after the final report has been submitted to the Parties. The 

follow-up to the implementation of such actions or measures shall be monitored by the Specialised committee on 

trade and sustainable evelopment. The domestic advisory groups and the joint forum may submit observations to 

the Specialised committee on trade and sustainable development in this regard. " 

Kilde:  Europa-Kommissionen, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154229.pdf. Officiel 
oversættelse til dansk er ikke tilgængelig.  

Det skal afslutningsvis gentages, at den europæiske model adskiller sig fra en ren 

promoverende tilgang, som defineret af ILO, på spørgsmålet om efterlevelse af ar-

bejdstagerrettigheder. De manglende bestemmelser ved fortsatte uoverensstemmel-

ser er ikke defineret i aftalerne. Det er ikke det samme som at sige, at bæredygtig-

hedsbestemmelserne er uden konsekvens. Det er bare ikke defineret af aftalerne. EU 

har siden 1995 haft mulighed for at fratage visse landes deres fordelagtige handelsre-

lation til EU indenfor GSP, GSP+ og "Anything But Arms"-initiativet, hvis fx ILO-

standarderne ikke bliver efterlevet. Muligheden er meget sjældent brugt. Det kan så 

diskuteres, om EU har benyttet dette instrument nok. Desuden er instrumentet virk-

ningsløst over for lande med "normale" handelsrelationer, dvs. på WTO-vilkår. Den 

incitamentbaserede tilgang kræver bilaterale handelsaftaler, så længe bæredygtig-

hedsemner er uden for WTO-aftalerne. Omvendt har EU-handelsaftaler med mere 

end 90 lande. På papiret er EU-modellen ligeså hård som den amerikanske, når det 

gælder den incitamentbaserede tilgang til efterlevelse af arbejdstagerrettigheder. 

Forskellen er, at USA derudover har valgt at muliggøre brugen af sanktioner i til-

fælde af bevisligt aftalebrud, og dermed giver mulighed for at rejse sager mod han-

delspartneren uden om det interstatslige samarbejde.  
  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154229.pdf
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Diskussion: Amerikanske model vs. europæisk model  

Promovering af bæredygtig handel sker altså på flere måder i begge modeller; bilate-

ralt, multilateralt, dialogbaseret med stakeholders og gennem opfølgning af faktisk 

ført politik i etablerede institutionelle fora, fx ILO eller i særlige rådgivningsråd. 

Konditionaliteter handler ikke kun om sanktionsmuligheder. USA bruger økonomi-

ske sanktioner som en teoretisk mulighed. I praksis er de aldrig brugt. Europæiske 

handelsaftaler nævner ikke sanktioner overhovedet. Det er ikke det samme som at 

sige, at der ikke er konsekvenser af et aftalebrud på bæredygtighedsbestemmelserne. 

Det bliver brugt politisk pres. EU "truer" med noget andet. EU-aftalerne er langt 

mere krævende mht. fx tilsyn med implementeringsprocesser. EU har en noget hår-

dere tilgang til sociale rettigheder i deres GSP-aftaler. Bortfald af incitamenter ("gule-

roden") er også en form for hård magtanvendelse. Her er det truslen om en normali-

sering af handelsforholdet, en tilbagetrækning af de handelsfordele, som en eksiste-

rende handelsaftale giver, der er virkemidlet. Endelig er EU mere kendetegnet ved 

en global, multilateral tilgang til dialog og samarbejdsdelen i problemkomplekset, 

mens amerikanerne er mere unilaterale og nationale forankrede. Skellet mellem den 

"hårde" amerikanske og den "bløde" europæiske model er langt mere kompleks, end 

hvad positionerne i debatten indikere. Nedenstående analyseskitse illustrerer kort 

de væsentligste forskelle og ligheder mellem de to. Det ses hurtigt, at der er mange 

fællestræk; ILO-principper, CSR-referencer, de såkaldte "non-derogation clauses" (se 

tabel 2), forskellige promoverende tiltag og tilsynsbestemmelser samt kapacitetsop-

bygning. Disse aspekter vil ikke blive uddybet i dette diskussionspapir . 
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Tabel 2. Amerikansk og Europæisk model 

 Den Amerikanske model Den Europæiske model 

Indhold Separate kapitler (kaldet "Labour chapters") Integrererede kapitler (kaldet "Sustainable 

trade and development chapters", "Sustai-

nable trade") 

 ILO-principper 

 CSR 

"International recognized principles", 

national lovgivning, inkl. mindsteløn, ar-

bejdstid 

ILO core conventions 

Decent work 

"Non-derogation clause": Forbud mod at sænke reguleringsstandarder for at tiltrække inve-

steringer og øge eksport 

Promotion  Definitioner af forskellige dialogbaserede samarbejdsformer, herunder intention om trans-

national dialog mellem regeringer, civilsamfund og stakeholders 

Tilsyn  Intergovernmental monitoring  

 Tvistbilæggelse sker i uafhængige ekspertråd og ved regeringskonsultationer  

 Indirekte reference til ILO’s supervisionsmekanismen  

Efterlevelse   Sanktionstrussel: Markedsadgang, straf-

told eller bøde  

 Åben adgang for ikkestatslige aktører 

har klageret, herunder investorer og ci-

vil samfund  

 Sanktionstrussel: Markedsadgang 

 Politisk pres  

 Krav om institutionaliseret rådgivnings-

organer og civil samfundsdialog  

Civil samfund  Klageadgang til tvistbilæggelse 

Adgang til monitorering af efterlevelse: La-

bour Affairs Council, national advisory La-

bour committees (rådgivende, uforplig-

tende).  

Kun vedr. arbejdstagerrettigheder  

Krav om konsultationer: Civil society mecha-

nism (rådgivende, forpligtende). 

Integreret bæredygtighed: Sociale og miljø-

mæssige hensyn  

Kapacitetsopbyg-

ning 
Muligheder for mere intensiveret samarbejde om konkrete emner 

Styring og proce-

dure 

Primært nationalt niveau (klageinstans): De-

partment of Labour Office er centralt place-

ret i sanktionsprocessen ("kontaktpunkt") 

med mandat til at udvælge sager ("filter") og 

er forpligtet til løbende og endeligt at kon-

sultere udenrigsministeriet og USTR om de-

res anbefalinger i sagen. Formuleringen er 

uklar. Promoverende tiltag er løst integreret 

med andre niveauer 

Ekspert grupper på multilateralt, EU og na-

tionalt niveau Kommissionen koordinerer in-

ternt på tværs, med DG Trade centralt pla-

ceret i kontakt med fx DG udvikling og 

Foreign Action Service. Ved fortsat uenighed 

vil et ekspertpanel etableres på EU-niveau. 

Uklart, hvad der så sker. Ultimativt politisk 

beslutning (i ministerråd i samarbejde med 

EP) om at trække aftalen tilbage 

Kilde: Information fra USTR, DG Trade, De Ville, Orbie & Van den Putte (2016). 

Fokus er her på forskellene mellem de to modeller. De er substantielle, institutionelle 

og nærmest underliggende identitetsmæssige. Grundlæggende er der to forskellige 

attituder til markedsregulering, arbejdstagerforhold og multilateralisme. 

Arbejdstagerkravene er fx nævnt under generelle forhold i de amerikanske handels-

aftaler, mens de relevante bestemmelser i EU-aftalerne findes i et specielt bæredyg-

tighedskapitel. Amerikanske aftaler nævner eksplicit de mere substantielle arbejdsta-

gerrettigheder gældende i amerikansk lovgivning. De fastsætter en formel tvistbi-

læggelsesprocedure. Begge har fået indsat den før omtalte "non-derogation clause" – et 

forbud mod fravigelse, der udtrykker en slags garanti for, at ingen aftalepartner vil 
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slække på fx arbejdsrettigheder eller og miljøstandarder for at opnå konkurrencefor-

dele. Endelig har begge aftaler bestemmelser om civil samfundsdeltagelse i efterføl-

gende monitorering og aftaleefterlevelse. EU har et formelt krav om civilsamfunds-

inddragelse, mens amerikanerne synes blot at give mulighed for inddragelse af civil-

samfundet.  

Indholdsmæssigt er der visse forskelle. USA giver kun de generelle ILO-principper 

en mulig retsvirkning, ikke de detaljerede bestemmelser i de forskellige ILO-konven-

tioner, som EU-aftalerne refererer til. Og det kan ikke overraske. USA har kun ratifi-

ceret to ud af otte ILO-konventioner. På dette punkt er EU-modellen for sociale bæ-

redygtighedskapitler stærkere, mere præcise og mere omfattende. Rent indholds-

mæssigt er EU-modellen mest "retsliggjort", hvis man taler om de internationale nor-

mer og standarder.  

Igen skal det understreges, at de "dybere lag" af EU-processen bør undersøges nær-

mere. Det er ret indlysende, at det reelt er DG Trade, som er omdrejningspunktet for 

processen med den magt som deres position som pennefører, forhandlingsaktør og 

dagsordensætter giver dem i policyprocessen. Der koordineres med andre dele af 

Europa-Kommissionen. Derudover er det klart, at medlemsstater inddrages direkte 

og løbende i processen på mange måder, og både erhvervslivet, stakeholders og 

NGO’er har adgang gennem de diverse formaliserede rådgivningsråde og civilsam-

fundsorganer. 

Boks 5.  Den europæiske model, med Europa-Kommissionens ord 

Kilde: Europa-Kommissionen, 2017b. Oversættelse ikke tilgængelig.  

"Improvements in labour and environmental conditions require continuous and long-term engagement with 

partner countries to create ownership at government and civil society level and inclusive reform processes. In 

implementing and enforcing the obligations, the Union recognises the primary role of international instruments 

both in terms of standards and compliance mechanisms. This is complemented with the bilateral enforcement 

mechanism set out below.  

The EU efforts focus during a first stage on incentivising the partner country to work with the Union. This is 

addressed through structured dialogues on sensitive issues, launching joint projects, enhancing interaction with 

international bodies and setting-up dedicated institutional and civil society structures. TSD provisions in an FTA 

are binding and subject to a dispute settlement mechanism. This establishes the following procedure with the 

possible involvement of civil society and international organisations (ILO, MEAs) at every stage:  

 government-to-government consultations,  

 setting up a panel consisting of independent experts on trade, labour and environment,  

 drafting a panel report that is public and that neither party can block,  

 monitoring of the implementation of the panel report.  

This approach for the TSD chapter differs from the general dispute settlement procedure foreseen for the FTA 

where no explicit role is foreseen for civil society and international organizations – though the text does provide 

for amicus curiae submissions. This approach does not include sanctions." 
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Her er EU-modellen bedre gearet til at opfange signaler om utilfredshed med efterle-

velsen. Europa-Kommissionen er forpligtet til at tage sagen op direkte med handels-

partnerne derefter. Europa-Kommissionen kan efterfølgende etablere et ekspertud-

valg, der ser nærmere på sagen. Det er igen ikke helt klart, hvordan der udøves poli-

tisk kontrol ved undersøgelserne, ligesom i tilfældet med USA. Det er her, at både 

erhvervslivets kritiske interesse, men også nationale interesser spiller med ind. Om-

vendt er det med al tydelighed demonstreret i de senere år, efter TTIP- og CETA-de-

batten, hvor magtfuld civilsamfundsaktører er blevet i europæisk handelspolitik. 

Derudover kan Europa-Parlamentets rolle ikke underdrives. Lissabon-traktaten har 

ændret spillereglerne for EU’s handelsdiplomati. Disse forhold kræver også en mere 

tilbundsgående analyse. Men vigtigst er det at holde for øje, at i EU-aftalerne er ar-

bejdsrettigheder – ligesom miljøproblemer – eksplicit undtaget den generelle tvistbi-

læggelsessystem, som ellers er defineret i aftalen. Der er ikke sanktionsmulighed. 

Det forbliver den mest markante forskel på de to modeller.  

Den amerikanske model: Effektiv, på papiret 

Den amerikanske model har vundet tilhængere i Europa, fordi den er mere eksplicit 

og giver det førstehåndsindtryk, at amerikanerne har institutionaliseret en nærmest 

automatisk kobling mellem bevislige aftalebrud og brug af sanktionsinstrumentet. 

Virkeligheden synes at være en anden. Amerikanerne tillader individer at nedlægge 

en påstand om overtrædelse af et forhold, der berører arbejdsrettigheder, der signifi-

kant påvirker handels- eller investeringsstrømme. Der er derefter krav om konsulta-

tioner mellem handelsparterne. Hvis et kompromis er umuligt, findes der et formali-

seret tvistbilæggelsessystem, der kan resultere i enten finansiel sanktion, dvs. et er-

statningskrav til forurettede parter, eller i en handelssanktion med tilladt straftold 

på import fra det pågældende land. Den formelle procedure for en sådan klagesag er 

ret udførlig defineret, jf. boks 6. Den stadfæster tydeligt, hvordan en enhver person, 

organisation eller lignende kan blive part, med ret til at starte processen, hvad kla-

gen skal omfatte, og hvilken proces der skal følges. Men det er stadig en politisk 

kontrolleret proces. Det er fx arbejdsministeriet, som vurderer om en formel under-

søgelse skal igangsættes. Der er krav om inddragelse af øvrige relevante regeringsor-

ganer i processen. Den endelige kendelse er en anbefaling fra arbejdsministeren. På 

papiret tyder det på, at en endelig anbefaling om iværksættelse af sanktioner allige-

vel ikke automatisk udløser sanktioner. I sektion I.4 (se boks 6) synes det noget uklart, 

om ekspertgruppens kendelse har nogen selvstændig retsvirkning på reelt ført poli-

tik. Der er mere fleksibilitet og politisk råderum indbygget i selve den formelle pro-

cedure, end hvad der ofte synes italesat af tilhængerne af den amerikanske model.  
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Boks 6. Klageproceduren i den amerikanske model: Anbefaling, ikke afgørelse 

"Section I. Recommendations to the Secretary of Labor 

1. The OTLA may make a recommendation at any time to the Secretary of Labor as to whether the United 

States should request consultations  

2. If, following any such consultations, the matter has not been resolved satisfactorily, the OTLA shall make a 

recommendation to the Secretary of Labor concerning the convening of a labor committee in accordance with 

an FTA, or the establishment of an Evaluation Committee of Experts [in accordance with Article 23 of the 

NAALC, as appropriate]. 

3. If the mechanisms referred to in paragraph 2 are invoked and the matter subsequently remains unresolved, 

and the matter concerns whether a Party is conforming with an obligation under a labor chapter, […] the 

OTLA shall make a recommendation to the Secretary of Labor concerning pursuit of dispute resolution under 

such provisions. 

4. Before making such recommendations, OTLA shall consult with the Office of the United States Trade Repre-

sentative, the Department of State, and other appropriate entities in the U.S. government." 

Kilde: DOL - Notice of Procedural Guidelines, 2006. 

Derfor synes den amerikanske måde på papiret at være gearet til at tackle søgsmål 

på en effektiv måde og signalere en hård retsliggørelse af handelspolitikken. I prak-

sis er det anderledes. Systemet er – bortset fra en enkelt uafsluttet sag, Guatemala-

sagen (se nedenfor) – nærmest aldrig blevet brugt. Erfaringer med den amerikanske 

model er mildest talt sparsomme. Effekten er forblevet hypotetisk, og det er reelt ren 

spekulation at påstå, at den amerikanske model er en mere effektiv garanti for for-

bedrede arbejdstagerforhold i de udviklingslande, der har skrevet under på en aftale 

med amerikanerne. Det lugter lidt af symbolpolitik.  

Hvis sanktioner er teoretisk mulige i den amerikanske model, er den tæt på at være 

ikkeeksisterende i den europæiske model. EU-aftalerne har i lighed med de ameri-

kanske aftaler et krav om, at diplomatiske konfliktløsningsmekanismer skal anven-

des først. Der skal være konsultationer mellem regeringerne. Den største forskel er, 

at USA's proces kan igangsættes med en begrundet klage udefra, der ikke kan løses 

diplomatisk. Derefter kan en undersøgelse sættes i gang. EU har ikke defineret en 

klageproces for adgang for udenforstående. I USA er det arbejdsministeriet, som 

vurderer indholdet og derefter koordinerer processen for eksterne klager. Klagesa-

gen synes derefter at havne i International Trade Administration under USTR, der 

samordner med andre dele af regeringen. 

Hvad er forskellen?  

Betydningen af formelle forskelligheder i de respektive designs af politikprocessen 

skal ses i kontekst af deres faktiske funktion. Praksis betyder alt. Uformelle processer 

kan annullere de formelle beslutningskanaler. Der skal skæres dybt ind i de institu-

tionelle virkeligheder i de to respektive modeller, før der kan konkluderes på de fak-

tiske processer. Specielt påtrængende er det at finde ud af, hvordan Washington fun-
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gere i dag. Hvor stærk er arbejdsministeriets position i den nye amerikanske han-

delspolitik? Endeligt er det vigtigt at få kortlagt ressourcetilførslen grundigere. Selv 

de bedste intentioner klinger hult, hvis der ikke er plads i budgettet til konkrete til-

tag.  

Med forbehold for ufuldstændig viden på disse punkter er det stadig tydeligt, at de 

to modeller afviger fra hinanden på flere måder:  

 EU har en integreret tilgang, mens USA har isoleret arbejdstagerbestemmelserne 

i separate kapitler. 

 Sanktionsinstrumentet: USA muliggør sanktioner (bøde eller straftold), mens 

dette ikke er muligt i EU-aftalerne. 

 Civilsamfund: USA giver formel klageadgang til håndhævelsesprocessen, mens 

EU er mere udførlig med tydelige specifikationer af civilsamfundets inddragelse 

i processen, fra høringsdeltagelse og monitorering til policydebat.  

 Samordning: USA har indlejret den sociale dimension af handelssamarbejdet i 

dets kommercielle udenrigsdiplomati og brede udenrigspolitik, med involvering 

af arbejdsministeriet i en koordinerende rolle, der alligevel synes underlagt 

USA's handelsrepræsentant, dvs. præsidenten. EU’s proces er mere delt mellem 

DG Trade, som nok er den styrende kraft i processen, men også med historisk 

forankring i EU-udviklingspolitikken. Europa-Parlamentet er blevet en aktiv del-

tager i processen, og har med dets beføjelser i EU's handelspolitik sikret sig en af-

gørende magtposition.  

Det er i sidste instans et sammenstød mellem to forskellige mentale modeller snarere 

end formelle skabeloner. USA har tidligere italesat problemet som et menneskeret-

tighedsspørgsmål underlagt en overordnet frihandelslogik, nu overskygget af mere 

økonomisk nationalistisk retorik, fx når Donald Trump snakker om "unfair Trade", så 

menes der "uretfærdigt handel" for USA. EU italesætter problemet mere som et so-

cialt problem, et konkurrenceproblem med ekstern slagside, der ligesom amerika-

nerne er blevet set i en frihandelsoptik, men også med en tydelige kobling til han-

delspolitikkens indlejring i europæiske integrationsmodeller, og til EU's historiske 

fokus på udviklingsproblemer.  
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Erfaringer med den amerikanske model  

Erfaringsgrundlaget med den amerikanske sanktionsmodel er – ligesom med den 

europæiske model – meget tyndt. Det er vanskeligt at bekræfte eller afkræfte obser-

verbare effekter af sanktionsmodelen på de få sager, der har været indtil nu. Der har 

været otte klagesager om mulige overtrædelser af arbejdstagerkapitlerne i de ameri-

kanske handelsaftaler. Hovedparten vedrører CAFTA-DR-aftalen. Der har været en 

enkelt NAFTA-sag (Mexico). Kun en enkelt sag – Guatemala-sagen – har resulteret i 

en endelig afgørelse. Af de resterende er kun to fortsat åbne: Peru og Columbia.  

Erfaringer fra den amerikanske model har været genstand for flere interne undersø-

gelser i den amerikanske Kongres. Den amerikanske rigsrevision (US Government 

Accountability Office, GAO) har undersøgt stakeholdererfaringer med klageprocessen 

med fokus på de interne problemer med håndhævelsen af arbejdstagerkapitlerne.  

Det institutionelle setup af den amerikanske model er kompleks. Den amerikanske 

handelsrepræsentant (U.S. Trade Representative, USTR) er den overordnede han-

delspolitiske rådgiver for præsidenten – med hovedansvaret for forhandlinger af 

handelaftaler, koordination af amerikansk handelspolitik, herunder monitorering og 

håndhævelse – i overordnede handelspolitiske spørgsmål for at sikre en fair, åbent 

og forudsigelig verdensøkonomi. USTR's europæiske pendant er General Direktora-

tet for handel, DG Trade. Arbejdsministeriet (Department of Labor, DOL) er ansvar-

lig for tilsyn med implementeringen af arbejdstagerrelaterede afsnit i de amerikan-

ske handelsaftaler. DOL-kontoret for handel og arbejdsmarkedsforhold (Office of 

Trade and Labor, OCTL) er kontaktpunkt for tilsyn og samarbejde med handelspart-

nerne. DOL forbereder de relevante rapporter til Kongressen i samarbejde med 

USTR og udenrigsministeriet. DOL er ansvarlig for projektbistand, kapacitetsopbyg-

ning og teknisk assistance på arbejdstagerområdet. Det er den amerikanske rege-

rings nødhjælpsorganisation, USAID, der administrerer bistands- og kapacitetsop-

bygningsprogrammer på handels- og arbejdstagerområdet i kontakt med USTR. 

Udenrigsministeriet (State Department) skal bidrage til arbejde i USTR og DOL. 

Udenrigsministeriets "Bureau of Democracy, Human Rights and Labor" har den ko-

ordinerende rolle mellem forskelle enheder. Udenrigsministeriet udarbejder regel-

mæssige landespecifikke rapporter om menneskerettighedsovertrædelser, de så-

kaldte "Country Reports on Human Rights Practices", og deltager i det USTR-ledede 

"inter-agency team" om de amerikanske handelsaftaler – som DOL – men er i kraft af 

dets fysiske tilstedeværelse i de pågældende lande oftest kontaktpunkt for handels-

partnerne.  
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GAO afdækker flere institutionelle problemer. Selvom GAO ikke skriver det ekspli-

cit, så bunder en del af problemerne ikke overraskende i de ret forskellige organisa-

toriske kulturer og verdensopfattelser hos henholdsvis USTR, DOL og udenrigsmini-

steriet. Internt har den amerikanske regering ikke en samlet opfattelse af, hvordan 

arbejdstagerrettigheder bedst kan takles12. Udenrigsministeriet ser det som et men-

neskerettighedsproblem. USTR ser det som et potentielt brud på en handelsaftale. 

USTR har det afgørende ord i praksis. Eventuelle overtrædelser ses i kontekst af afta-

lens ordlyd, frem for overtrædelsernes karakter. Derudover er påpeget vedvarende 

interinstitutionelle koordinationsproblemer i den det amerikanske setup. USTR og 

DOL lovede i 2009 at udvikle en såkaldt "assertive, interagency approach" til mere sy-

stematisk opfølgning og håndhævelse af arbejdstagerbestemmelserne. I 2014 finder 

GAO i midlertidigt, at der ikke er gjort et systematiske forsøg på at udbrede proble-

merne med inkonsistent sagsbehandling  

Boks 7. Citat: "Manglende ressourcer og strategiske prioriteringer i den amerikanske 

model"  

"[D]espite ongoing interaction between USTR and DOL—for example, in addressing submissions—they have not 

developed a strategic approach to jointly set priorities and coordinate efforts to respond to labor concerns such as 

those identified in the DOL management reports. Without such strategic coordination, and given constraints on 

resources, both agencies have focused their monitoring and enforcement activities, apart from addressing labor 

submissions, on a few priority countries. As a result, consistency with FTA labor provisions in most partner 

countries is generally not monitored and enforced systematically".  

Kilde:  GAO, 2014, s. 46. 

Generelt finder GAO, at "den amerikanske model" lider af usammenhængende koor-

dineringspraksisser, institutionelle modsætninger og manglende systematik i sags-

behandlingen, herunder håndteringen af klagesager. Det har resulteret i usystema-

tisk håndhævelse af bestemmelserne.  

GAO-rapporten bygger deres evalueringsrapport på fire casestudier. Der er indsam-

let erfaringer fra ikke blot de amerikanske instanser, handelsparternes regeringer, 

men også fra fagforeninger og andre myndigheder. Fx har GAO interviewet forskel-

lige deltagere i konkrete sager13. Flere AFL-CIO-repræsentanter med førstehåndser-

faring fra Honduras- og Guatemala-sagerne er interviewet. De udtrykker på den ene 

side anerkendelse for DOL’s engagement i sagsforløbet, men er samtidigt stærkt util-

fredse med den lange sagsbehandlingstid. Det er et alvorligt rettighedsproblem i sig 

selv. Eller som amerikanerne siger; "… justice delayed is justice denied". En fagfore-

ningsrepræsentant i Guatemala udtrykker ligeledes skuffelse over den lange sagsbe-

handlingstid. Derudover er hovedparten af handlingsplanens fokuspunkter rent ad-

ministrative problemer, der slet ikke prøver at løse det substantielle problem, der lig-

ger til grund for klagen. Vedkommende mener ikke, de reelle arbejdsvilkår er blevet 

                                                             
12  GAO (2014. s. 41).  
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forbedrede i Guatemala. Fire regeringsrepræsentanter fra andre CAFTA-DR-partner-

lande beskriver DOL’s klageprocedurer som unfair og ugennemsigtige. DOL har 

ikke givet dem information om processen eller adgang til bevismaterialet og dermed 

ikke givet partnerlandene mulighed for at svare på påstandene. Efter deres opfat-

telse har DOL en overdrevet konfrontationssøgende tilgang til processen, der hæm-

mer samarbejdsforsøg og en mere konsensusdrevet tilgang. Det har – efter deres me-

ning – unødigt forlænget sagsbehandlingstiden eller vanskeliggjort et kompromis. 

Hvis der kan læres noget af amerikanerne, så er den institutionaliserede evaluerings-

proces med GAO's fokus på interne problemer et godt sted at starte. Det er også en 

del af de USA's erfaringer. Derudover er en systematisk tilgang med inddragelse af 

mange flere forskellige stakeholders en oplagt tilgang til at få samlet op på de kon-

krete erfaringer med aftalebestemmelserne. Der synes at mangle en tilsvarende syn-

lig, systematisk, selvkritisk og regelmæssig evalueringsproces på erfaringerne med 

EU's bæredygtige handelspolitik.  

Guatemala-sagen 

Guatemala-sagen har ikke uden grund tiltrukket sig overordentlig stor opmærksom-

hed, både politisk og forskningsmæssigt. Det er ganske enkelt det eneste eksempel 

på en færdigbehandlet klagesag i den amerikanske model.  

Guatemala er blevet kaldt "the most dangerous country for trade unionists"14. Et policy-

papir fra den demokratiske senator Elizabeth Warren nævner, at 105 fagforenings-

medlemmer er blevet myrdet, og 1337 fagforeningsmedlemmer har fået dødstrusler, 

siden CAFTA-DR-aftalen er blevet indgået (Warren, 2015). Sagen starter i 2008 med 

anklager fra fagforeninger i begge lande om diskrimination og krænkelser af basale 

arbejdstagerrettigheder og Guatemalas egen arbejdsmarkedslovgivning15. 

Boks 8. CAFTA-DR, artikel 16.2.1(a) 

"A Party shall not fail to effectively enforce its labor laws, through a sustained or recurring course of action or 

inaction, in a manner affecting trade between the Parties, after the date of entry into force of this Agreement."  

I august 2011 viser de indledende konsultationer i regi af CAFTA-DR-kommission 

sig at være ufrugtbare. USA beder derfor om en uafhængig ekspertpanelsundersø-

gelse. Proceduren suspenderes flere gange. Sagen trækker i langdrag. I april 2013 op-

når parterne enighed om en 18-points plan, der også definerer en række konkrete til-

tag, som Guatemalas regering skal implementere inden for seks måneder. I septem-

ber 2014 genstartes USTR-sagen. USTR identificerer 402 konkrete tilfælde af mang-

lende vilje til efterlevelse. Guatemala afviser påstandene blankt. Bl.a. argumenterer 

                                                             
14 ITCU, 2013, se https://www.ituc-csi.org/new-ituc-report-on-violations-of?lang=en. 
15  DOL, Guatemala Arbitration Panel, 2017, 2017: 3-13. 
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de med, at CAFTA-DR har ikke retsvirkning på interne forhold, at USTR fx mangler 

pålidelige beviser for sine påstande, fordi USA eksempelvis har benyttet sig af ano-

nyme kilder. Den 16. marts 2015 skriver USA, at det er nødvendigt med fx anonyme 

vidneudsagn for at beskytte arbejdstagernes liv. USA anklager Guatemala for ikke 

effektivt at håndhæve egen lovgivning, fx ved tilsidesættelse af national domstolsaf-

gørelse om genansættelse, lønkompensation og bøder, for ikke at gennemføre in-

spektioner, som Guatemalas egen lovgivning ellers kræver, samt for undlade at give 

bøder (197 tilfælde identificeret, i alt i 80 virksomheder) og at registrere fagforenin-

ger og iværksætte de påkrævede forhandlinger i rimelig tid. Den 27. april 2015 afvi-

ser Guatemala alle påstandene og argumentere med, at USA har fejlfortolket 

CAFTA-DR-artikel 16.1.a. Sagen er i deres perspektiv grundløs og udelukkende mo-

tiveret af kortsigtet amerikansk indenrigspolitik. De anser anonyme vidneudsagn for 

upålidelige, og at Guatemalas domstole ikke har været passive, og fremhæver, at 

selv USA har problemer med effektiv håndhævelse af amerikansk arbejdsmarkeds-

lovgivning. I juni 2015 afvikles der formelle tribunalhøringer i Guatemala City. I no-

vember 2015 bliver panelarbejdet suspenderet. Et nyt panel er nødvendigt. I februar 

2016 kommer en foreløbig rapport. Den endelig rapport loves færdiggjort i juni 2016. 

Der sættes samtidigt et loft på eventuel sanktion på maks. USD 15 mio. "Bødestraf-

fen" skal indbetales til en fond, som handelsministerierne i samarbejde etablerer med 

henblik på at udvide de relevante arbejdstageraktiviteter, herunder forbedret imple-

mentering af arbejdstaterrettigheder. Hvis der ikke er efterlevelse, fastslås det samti-

digt, at der alternativt implementeres straftold, jf. CAFTA–DR aftalens kapitel 20.  

Den endelig rapport blev ikke færdiggjort i juni 2016, men først et år senere. Den 6. 

juni 2017 bliver den offentliggjort. USA "taber" sagen. Rapporten konkludere, at 

Guatemalas håndhævelse af arbejdsrettighederne ikke var effektiv. Specielt kritisa-

bel er den manglende håndhævelsen af den nationale arbejdsrets afgørelser om fy-

ringer af fagforeningsmedlemmer. Panelet fandt derimod ikke nok beviser på, at 

disse overtrædelser af Guatemalas arbejdsmarkedslovgivning kunne accepteres som 

en overtrædelse af CAFTA-DR-aftalens bestemmelser om arbejdstagerrettigheder. 

Afgørelsen er endelig og kan ikke appelleres.  

Boks 9.  Afgørelsen på Guatemala-sagen 

"The United States has proven that at eight worksites and with respect to 74 workers Guatemala failed 
to effectively enforce its labor laws by failing to secure compliance with court orders, but not that these 
instances constitute a course of inaction that was in a manner affecting trade. The United States has 
not proven sufficient failures to adequately conduct labor inspections to constitute a course of action or 
inaction. The Panel has no jurisdiction over the other claims advanced by the United States in these 
proceedings, as they were not included in the panel request. We therefore conclude that the United Sta-
tes has not proven that Guatemala failed to conform to its obligations under Article 16.2.1(a) of the 
CAFTA-DR". 

Kilde: DOL, Guatemala Arbitration Panel, 2017, para 584. 
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Rapporten indeholder en omfattende og potentielt præcedensskabende analyse af, 

hvordan arbejdstagerbestemmelserne skal fortolkes i de amerikanske handelsaftaler. 

Det kritiske omdrejningspunkt for analysen er fortolkningen af bestemmelsernes 

gyldighedsområde. Den omtalte bestemmelse, artikel 16.2.1, kræver fortolkning for 

at kunne give mening. Bestemmelsen er ret kortfattet. Det er derfor essentielt at for-

stå helt præcist, hvordan ekspertpanelet kommer frem til lige præcis deres fortolk-

ning af bestemmelsens ordlyd. Helt specifikt er det panelets tolkning af aftalens ord-

valg, for hvad der anses for effektiv håndhævelse af arbejdstagerrettigheder i rela-

tion til samhandel, fx "sustained or recurring course of action or inaction", og "in a man-

ner affecting trade", der afgør sagens udfald. Det er faktisk en kompleks juridisk ana-

lyse. Bestemmelsen kræver ifølge panelets analyse, at den manglende efterlevelse af 

de relevante arbejdstagerrettigheder har en direkte påviselig effekt på samhandlen 

mellem Guatemala og USA. Argumenter er, at aftalerne er ikke tiltænkt som et red-

skab for at fremme ikkehandelsrelaterede arbejdstagerrettigheder i Guatemala. Pane-

let kaster sig derfor ud i en fortolkende, meningsskabende analyse af, hvad aftalens 

juridiske sprogbrug om fx "… relating to trade" eller "affecting trade" betyder. Panelet 

finder, at "… action or inaction that is in a manner 'affecting trade' must influence or make 

a material impression upon some aspect of trade, that is, upon the cross-border exchange of 

goods and services"16. Panelets valgte fortolkning af artikel 16.2.1.a går midlertidigt 

langt videre.  

Det er ikke nok, at overtrædelserne sker inden for en eksportindustri. Ekspertgrup-

pen konklusion er, at "… every failure, through a sustained or recurring course of action 

or inaction, to effectively enforce labor laws simply because it occurred in a traded sector, or 

with respect to an enterprise engaged in trade, would not be consistent with its wording. It 

would require no proof of influence or material impression upon the cross-border exchange of 

goods and services. It would simply require proof of some effect on an employer or economic 

sector engaged in trade. This is not the same thing as an effect on trade"17. Panelet retfær-

diggør sin tolkning med et kontrafaktisk argument om, at der skulle have stået noget 

andet i aftalen, rent hypotetisk, hvis bestemmelsen skulle være tolket på en anden 

måde.18 

Hvis Guatemala-sagen skaber præcedens, så siger den, at der skal altså påvises en 

kausal sammenhæng mellem manglende efterlevelse af landets egne love, eller de 

                                                             
16  DOL, Guatemala Arbitration Panel, 2017, para 167. 
17  DOL, Guatemala Arbitration Panel, 2017, para 167-168.  
18  Igen med anbefalingens originale ordlyd: "Had the CAFTA-DR Parties wished to cover every failure to enforce through a 

sustained or recurring course of action occurring in a traded sector or with respect to enterprise engaged in trade, they could 
easily have done so using clearer language…. A failure to effectively enforce labor laws must affect some aspect of trade. 
…"(ibid.). 
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internationale konventioner, der er nævnt i aftalen, og faktiske forandringer i sam-

handlen. Overtrædelser skal resultere i påviselige konkurrencefordele til en part. Pa-

nelets analyse er et eksempel på en restriktiv fortolkning af handelsaftaler. Den er ty-

deligvis inspireret af WTO-retspraksis. Hvis en mere ekspansiv fortolkning skal 

kunne anvendes, lyder panelets rationale, at det helt tydeligt burde fremgå af afta-

lens ordlyd. Ellers må formodningen være den, at parterne ikke er blevet enige, og 

derfor ikke ønsker en mere vidtrækkende bestemmelse. Det er oplagt at kritisere pa-

nelet for overdreven indsnævring af fortolkningsmulighederne af CAFTA-DR-afta-

len, for det synes noget nær umuligt at isolere den direkte effekt på eksporten af en 

tilsidesættelse af arbejdstagerrettigheder, men fortolkerne er i et stort dilemma. Trak-

tater skal fortolkes ud fra gældende retsnormer i folkeretten ifølge Wien-konventio-

nen. Hensynet til fx individets rettigheder skal ses i lyset af staternes ret til selvbe-

stemmelse. Suverænitetsnormen og menneskerettighedsnormen kan stå i stærk 

modsætning til hinanden.  

Kritikken af Guatemala-afgørelsen genspejles indirekte af den tiltagende debat om 

fremtidige sanktionsbestemmelser i EU’s handelspolitik. Fx er European Trade 

Union Confederation (ETUC) i deres kritiske kommentarer til Europa-Kommissio-

nens non-paper om sanktion på bæredygtighedsområder, se nedenfor, kommet med 

en tydelig reference til af Guatemala-sagens udfald. ETUC argumenterer, at EU i 

fremtiden helt skal afkoble sanktionsvåbnet fra kravet om kausal relation til samhan-

delsmønstret mellem landene.19 

Det er ikke bare fortolkningen af CAFTA-DR-bestemmelserne, der kritiseres ovenfor. 

Det er den forventede præcedensskabende effekt af Guatemala-sagen, som kritiseres 

af ETUC. De anbefaler tilsyneladende arbejdstagerbestemmelser, der ikke er begræn-

set af kravet om, at der skal være en relation til handelssamkvemmet, dvs. en form 

for kausalitet mellem overtrædelser og unfair konkurrenceforhold, men synes at in-

dikere, at EU-aftalerne fremover skal være mere vidtgående end det. De anbefaler 

også, at bestemmelserne ikke er begrænset til "vedvarende eller gentagne" overtræ-

delser. Det er uklart, om der hermed menes, at enkeltstående overtrædelser også skal 

kunne stå mål for sanktioner eller bøder. Der er ikke længere tale om frygten for so-

cial dumping, dvs. forværrede konkurrencevilkår. Der tales snarere om et skifte hen 

mod politisk brug af økonomiske sanktioner på generelle arbejdstagerrettigheder. 

Det vil øge risikoen markant for politiske modreaktioner.  

                                                             
19  "The ETUC is in favour of TSD chapters which encompass an improvement in all the current EU instruments for monitoring 

and dialogue, completed by an economic sanctions mechanism for labour rights violations, without the need to demonstrate a 
relation to trade, without the use of limiting language such as 'in a manner affecting trade' or the requirement that violations 
be in a 'sustained or recurring course of action or inaction', as the ultimate means of enforcement when dialogue mechanisms 
fail." ETUC, 2017. 
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Det vil sandsynligvis blive set som ren nyprotektionisme af udviklingslandene. Tan-

kerne står i stærk modsætning det eksisterende ILO-samarbejde om arbejdstagerret-

tigheder, der netop vægter respekten for medlemslandenes suverænitet stærkt. Det 

vil under alle omstændigheder kræve genforhandling af samtlige handelsaftaler. Det 

er spørgsmålet, om der overhovedet vil være nogen handelspartner, som ønsker at 

give EU ret til at kræve ændringer af interne, ikkehandelsrelateret og national ar-

bejdstagerlovgivning og policypraksis under trussel af sanktioner. Erfaringer fra 

menneskerettighedsområdet peger ikke på, at økonomiske sanktioner overhovedet 

virker under sådanne omstændigheder. Det skaber typisk en helt ny politisk situa-

tion. 
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Analyse og diskussion af Kommissionens seneste udspil  

I kølvandet på TTIP-forhandlingernes stilstand, med CETA-aftalens ratifikation i 

baghovedet og med Brexit-forhandlinger i horisonten er EU i gang med at moderni-

sere sin handelspolitik i tæt parløb med Europa-Parlamentet. EU står overfor at 

skulle færdigforhandle en lang række aftaler, herunder Japan-aftalen. Samtidig skal 

Vietnam-aftalen snart ratificeres. Det sker på et tidspunkt, hvor de eksterne rammer 

for EU's handelspolitik er uklare. Det sker også på et tidspunkt, hvor EU selv skal re-

definere sig selv som global økonomisk magt. Samtidigt er den interne debat om fri-

handels fremtid for europæerne fortsat intens. Herunder vil Europa-Kommissionens 

non-paper kort blive sammenfattet og diskuteret.  

Den assertive promoveringsmodel 

Det assertive model handler mest af alt om at få skabt en større gennemslagskraft i 

den eksisterende model, samt en øget ressourcetilførsel til eksisterende aktiviteter, 

samt lanceringen af nye tiltag, der understøtter intentionerne med den eksisterende 

model. Den sikrer større kontinuitet, bl.a. forsat prioritering af Rio-processens inte-

grerede bæredygtighedstilgang og ønsket om at få ILO genintegreret i handelspoli-

tikken.  

 Styrket samarbejde med primært ILO samt andre relevante organisationer 

 Forbedret struktur på monitorering og implementeringstilsyn 

 Forbedret reaktionstid, når der nedlægges påstande om manglende efterlevelse, 

herunder mere gennemsigtighed af klageundersøgelsesprocessen og en præcise-

ring af involvering af civilsamfundet 

 Bredere fokus på bæredygtighed, differentiering og fleksibilitet: Mere indivi-

duelle, landespecifikke bæredygtighedsprioriteringer og strategier 

 Styrket monitorering og opfølgning på bæredygtighedsemner (læs: problemer) 

identificeret ved regeringssamarbejde og i FN-regi 

 Specifikt fokus på resultatorienteret og regelmæssig dialog med handelspart-

nerne, herunder stærkere samarbejde om prioriteringer og identificerede pro-

blemområder 

 Mere slagkraftig brug af eksisterende bæredygtighedsfremmende instrumen-

ter, herunder tvistbilæggelse. Det er ikke nærmere specificeret, hvordan det vil 

ske 
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 Fokus på specifikke handlingsplaner over for handelspartnerne, med tydelige 

forpligtigelser og aktiviteter, herunder tidligere identifikation af mangler og pro-

blemer med implementeringen 

 Tidligere og mere vedholdende pres for ratifikation af ILO-konventionerne 

 Stærkere partnerskab med medlemsstaterne, deres ambassader og EU-repræ-

sentationerne specielt med henblik på effektivisering af ressourceforbrug og fæl-

les aktiviteter, herunder flere ekspertgrupper med nye implementeringstilsyns-

opgaver, rådgivningsfunktioner og teknisk bistandsopgave 

 Uspecificeret styrkelse af civilsamfundets rolle i processen, herunder den råd-

givende funktion af fx "Domestic Advisory Groups"og "Joint Forums". 

Kommissionen fremhæver flere positive aspekter af den assertive model for EU-af-

talerne:  

 Større grad af kontinuitet ved tilpasning til eksisterende aftaler og forhandlinger  

 Fortsat global og multilateral tilgang  

 Fortsat prioritering af samarbejds- og dialogvirkemidler 

 Bevarelse af integreret bæredygtighedsbegreb. 

Problemer med et markant paradigmeskift er både politiske og praktiske. En sank-

tionsmodel vil fx kræve genforhandlinger af alle eksisterende aftaler og forhandlin-

ger. Det er ikke noget, der kan dikteres. Det skal accepteres af vores handelspartnere. 

Det er aftaler trods alt. Det kommer til at koste noget ved forhandlingsbordet, med 

mindre Europa også bliver inspireret af Trumps hårdtslående forhandlingsstrategi. 

Det skaber usikkerhed om EU's intentioner. Det vil sandsynligvis blive opfattet som 

protektionisme i en ny forklædning. Processen vil let kunne politiseres med risiko 

for forhandlingsdødvande og andre negative følgevirkninger på andre samarbejds-

områder. Det vil i sig selv være en noget nær uoverstigelig opgave at håndtere for 

EU's handelsdiplomati på nuværende tidspunkt. De har ikke haft det let de seneste 

par år. Handelsforhandlinger er notorisk kendt for at være langvarige, teknisk be-

sværlige og politisk komplicerede forhandlinger. Kommissionens advarsler er for-

ståelige. Genforhandlinger af samtlige EU-handelsaftaler i kølvandet på de kuldsej-

lede TTIP-forhandlinger, den komplekse CETA-ratifikation og de forestående Brexit-

forhandlinger er ganske enkelt ikke realistiske. Endelig er den assertive model mere 

konsistent med de værdier, som EU har promoveret sig selv på siden dets skabelse, 

den multilaterale tilgang til internationale problemer: "The EU would … continue to 

rely on internationally recognised labour and environmental protection standards, further 

strengthening multilateral governance and preserving the role of civil society in enforcement 
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as well as monitoring. Current transparency practices would continue …"20. Tilgangen 

undgår konfrontation med ILO, WTO, FN, udviklingssamarbejdet og udviklingslan-

dene. Den er mindre konfrontatorisk.  

Den største styrke ved den assertive model er ironisk nok det forhold, at det slet 

ikke er en model – forstået som en fast skabelon, der presses ned over hovedet på 

alle handelspartnere. Den ligger op til fortsat fleksibilitet i den europæiske model. 

Processen må tilpasses til de konkrete omstændigheder i de enkelte lande, der har 

skabt problemer med efterlevelse af bæredygtighedskravene. Aftalekrav bør tilpas-

ses til de konkret omstændigheder. Modellen er i imidlertid ressourcekrævende, den 

er uspecificeret og på enkelte punkter er den decideret uklar. Der fremgår fx ikke 

klart, hvad der menes med "gennemslagskraft" og "øget brug af eksisterende tvistbi-

læggelsesmekanismer" uden brug af sanktioner. Man kan formode, at der tænkes på 

trusler om en nedgradering af deres særadgang til det europæiske marked. Forslaget 

er mere et idékatalog på nuværende tidpunkt, der skal udspecificeres. Den vil kræve 

tilførsel af nye ressourcer. Det vil af kritikerne blive set som en ren undvigelsesma-

nøvre eller tom snak, der reelt ikke sigter på en modernisering af fremtidens EU-af-

taler.  

Den hårdere sanktionsmodel 

Kommissionen fremlægger også sine tanker om et skifte til en stat-til-stat-tvistbilæg-

gelsesmekanisme med sanktioner, en formaliseret panelproces med åben adgang for 

alle parter og offentligt tilgængelige kendelser. Den vil øge transparensen af enkelt-

sager. Den vil signalere konsekvens, og kan få afledte positive effekter ud over den 

konkrete sag.  

Europa-Kommissionen opridser følgende fordele:  

 Forbedret behandling af klager over aftalebrud fra en bred vifte af stakeholders. 

Kommissionen understreger, at civilsamfundsdeltagelse i et nyt system bør un-

derstøttes af EU i form af forskellige former for institutionaliseret bistand. Disse 

er ikke nærmere uddybet 

 Modsvaret til manglende efterlevelse af handelspartnerne vil være mere "ro-

bust". Dette uddybes ikke nærmere. Målsætningen er at signalere forudsigelig-

hed og konsekvens 

 Øget mulighed for politisk pression og bedre forhandlingsposition, der kan for-

bedre implementeringen af bæredygtighedskraft.  

                                                             
20  Europa-Kommissionen 2017, s. 7. 
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Argumentet for et skifte er, at truslen om sanktioner kan presse handelspartnerne til 

leve op til deres forpligtigelser:21 

De positive erfaringer fra WTO-håndhævelse fremhæves altså af Europa-Kommis-

sionen. Forskningen på WTO-håndhævelse peger ellers i flere retninger. Det er fort-

sat sjældent, at WTO faktisk autoriserer sanktioner, men der er en klar tendens til, at 

sagerne trækker i langdrag, og at offentligheden mister fokus på det egentlige 

spørgsmål. Derudover er det flere forskere, der generelt advarer mod mere formelt 

bindende regler og formelle procedurer i internationalt samarbejde, fordi det kan 

have negativ effekt på parternes fremtidige forhandlingsvilje. Jo mere bindende afta-

lerne bliver, desto mindre villige er regeringerne til at indgå kompromisser. Netop 

WTO har været ramt af forhandlingstørke i det mest af sin historie. Deres konkrete 

effekter er derfor ikke klart positive. Omvendt har WTO skabt en dynamisk præcise-

ring af, hvad WTO-forpligtelserne indebærer. WTO har sendt signaler ud om, hvad 

der er reglen på området, hvad der er acceptabelt, hvad gældende fortolkningsprin-

cipper er mv. Problemløsningsevnen af WTO-sanktionsmuligheden er indirekte. Det 

skaber forventninger og tillid til samarbejdet. Den faktiske brug af WTO-sanktioner 

har derimod ikke været en ubetinget succeshistorie. Beskrivelsen af sanktionsmodel-

len er også uklar. Der kobles implicit tilbage til den assertive models noget vage in-

dikationer om bedre brug af eksisterende mekanismer. Man må igen formode, at der 

menes incitamentbaserede magtmidler, som bistand eller fortsat præferentiel mar-

kedsadgang. Idéerne fra Europa-Kommissionen er fortsat underspecificeret.  

Europa-Kommissionen ser organisatoriske problemer ved sanktionsmodellen. Den 

er ressourcekrævende på en anden måde end den assertive model. Institutionerne 

skal fundamentalt omstruktureres. Det er en bekostelig reform, der vil koste tid og 

kræfter på et tidspunkt, hvor Europa-Kommissionen nok selv synes, at EU's handels-

diplomater skulle koncentrere sig om at forhandle nye handelsaftaler. Måske over-

driver Europa-Kommissionen problemets omfang. Det er nok snarere timingen af 

debatten, som vækker bekymring i Kommissionen.  

Europa-Kommissionen fremhæver tre andre og måske mere grundlæggende proble-

mer med sanktionsmodellen. Paradoksalt nok vil reelle problemer ikke kunne kvali-

ficeres som legitime klagesager. Der skal demonstreres en direkte handelseffekt 

mellem en lovovertrædelse på eksportstrømmen. Der skal altså være en kausal for-

bindelse mellem forringede arbejdstagervilkår og ændret samhandelsmønster. Det er 

ikke alle synlige overtrædelser, som kan behandles som aftalebrud, når der tydeligt 

                                                             
21  Kommissionen skriver: "The idea behind this model is that providing for sanctions encourages partners to comply more fully 

with TSD provisions. Partners would be more willing to strengthen legislation or improve effective implementation of labour 
and environmental standards if there was a risk of economic consequences. The history of WTO dispute settlement in general 
shows that such consequences can have an impact." (2017, 9). 
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står i aftalerne, at der skal være en sammenhæng mellem overtrædelserne og øget 

samhandel. Aftalerne sigter på at eliminere unfair konkurrencefordele, og ikke på at 

forbedre faktiske arbejdstagervilkår eller menneskerettigheder i de pågældende 

lande. Det kan faktisk reducere effekten af aftalerne for arbejdstagerne og i antal-

let af klager.22 Endelig er der stor risiko for en undergravning af ILO og WTO. Det 

øger markant risikoen for ny stærkere nationalt brug og misbrug af handelsaftalerne. 

Det øger risikoen for en total afkobling af de multilaterale samarbejde. EU har kun 

ageret enerådigt, når der er tale om GSP-instrumenter. Det gør potentielt EU mere 

effektiv, fordi EU kan adressere bredere efterlevelsesproblemer med handelspart-

nerne, end hvis de skal behandles i en mere formalistisk sanktionsmodel, der kræver 

demonstreret økonomisk skade for en bestemt industri i hjemlandet, før sanktioner 

kan iværksættes. Det vil indsnævre EU's bæredygtighedspolitik i de sager, der skøn-

nes at kunne klare den juridiske nødvendighedstest. Handelsaftalernes formål sigter 

i deres nuværende ordlyd ikke på at forbedre de sociale vilkår og arbejdstagerret-

tigheder for alle borgere, men at garantere, at ingen handelspartner får en handels-

fordel ud af grov tilsidesættelse af de fundamentale ILO-konventioner og -princip-

per.  
  

                                                             
22  Kommissionen skriver fx, at "… the majority of complaints about TSD implementation concern violations that are relevant 

in a trade context but have not had a measurable direct impact on bilateral exchanges"(2017, s. 10). 
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Policyovervejelser 

Kommissionen ligger op til en åben diskussion om bæredygtighedskapitlerne i EU's 

fremtidige handelsaftaler. Der er ingen tvivl om, hvor Europa-Kommissions selv 

står. Det kan ikke overraske nogen, at Europa-Kommissionen helst vil se kontinuitet 

frem for radikal forandring. Den assertive model er den mest realistiske under de 

nuværende omstændigheder. Der er for store risikomomenter med et skift til en 

sanktionsmodel. Den assertive model kan i midlertidigt forbedres på flere måder:  

 "Gennemslagskraft" (det assertive model) skal udspecificeres i Europa-Kommis-

sionens papir. Det er korrekt, at det kan ske på andre måder end med sanktioner. 

Det er blot spørgsmålet om GSP-modellen kan udbygges, uden de opfattes lige 

så negativt som sanktionstruslen. Man kunne lære fra miljøområdet og forbedre 

kravssporbarheden (kaldet traceability-krav), sporbarheden af produkter produ-

ceret under tvivlsomme sociale forhold. Mærkningstiltag kunne anvendes. Det 

vil være en tilsvarende "frivillig" ordning som FLEGT-aftalerne om handel med 

bæredygtig træprodukter. 

 Civilsamfundet er nævnt gennem hele dokumentet. Det er helt korrekt set, at et 

mere udbygget engagement af relevante samfundsaktører i både det forbere-

dende og opfølgende arbejde er vitalt for fremtidens EU-aftaler. Men det er 

uklart, hvordan det i sig selv øger effekten af arbejdet med at fremme social bæ-

redygtighed. Det kan øge legitimiteten, men legitimitet har flere dimensioner. Et 

er at sikre mere åbenhed og større deltagelse i processen. Der skal også vises fak-

tiske resultater af processen. Civilsamfundets deltagelse i hele denne proces er 

vigtig, men der skal også kunne træffes beslutninger, der bidrager til løsninger af 

de problemer, der forsøges løst.  

 ILO fremhæves som essentiel for EU's bæredygtighedspolitik. Virkeligheden sy-

nes at være noget anderledes. Der mangler mere konkrete skridt for et styrket en-

gagement i ILO fremrettet fra EU-side.  

 Der skal fortsat kobles tæt mellem EU’s handelspolitik og EU’s bistandsarbejde. 

Koordineringen med andre dele af EU's eksterne politikområder mangler uddyb-

ning. Er begrænsede lånemuligheder til visse udviklingslande en mulighed?  

 Det er derfor vigtigt at få signaleret mere tydeligt, at der er tale om en differentie-

ret tilgang til de mere gennemslagskraftige modeldesigns i fremtiden.  

 Der skal arbejdes på en inddragelse af de fremvoksende regionale handelsarran-

gementer – de nye regionale handelsblokke – for at sikre, at de sociale krav til 

eksport bliver en del af fundamentet af deres handelsreguleringssystem fra be-

gyndelsen af. Dialog og teknisk bistand er den mest virksomme vej.  
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 Der skal ske et tættere samarbejde "ude i felten" mellem medlemsstaternes am-

bassader og EU-delegationerne. Der er spørgsmålet, om det ikke kræver mere 

end blot effektiviseringer, men decideret ressourcetilførsel. Der bør derfor afsæt-

tes ressourcer til fx oplysningsarbejde, myndighedsdialoger og innovative aktivi-

teter.  

 Frivillige CSR-ordninger nævnes som virkemiddel i de nye aftaler. Man bør 

være åben over for, at ny teknologi kan forbedre effekten af forbrugsdrevne, 

markedsbaserede virkemidler. Man kan stille større, måske mere bindende rap-

porteringskrav til importører, opkøbere i europæisk lovgivning. Man bør under-

søge udbygningen af en "Fair Trade"-lignende mærkningsordning i EU til en so-

cial mærkningsordning, lig økologimærket eller Geografisk Indikator-mærknin-

gen. Men effekten af frivillige mærkningsordninger uden for Europa er begræn-

set. Der skal signaleres positiv særbehandling over for tilslutning til en mere ud-

bredt social mærkningsordning. Europa skal være standardsætteren. 

Non-paperet er ikke eksplicit skeptisk over for den sanktionsbaserede model. Det er 

dog tydelig, at det ikke er Europa-Kommissionens førsteprioritet. Non-paperet er 

derimod seriøst engageret i dets diskussion af modellen, fordi det nok er erkendt, at 

det kan blive den politiske virkelighed i fremtiden.  

Den sanktionsbaserede model kan ligeledes forbedres på flere punkter.  

 Fx omtaler sanktionsmodellen kun juridisk bistand til det europæiske civil-

samfund. Der mangler fokus på udviklingslandenes problemer. Der skal kobles 

til en global retshjælpsinstitution. Der er ikke opmærksomhed på, at staternes 

institutionelle kapacitet til sagsanlæg er asymmetrisk. Et mere formaliseret sy-

stem er videnintensivt. Der skal hyres konsulentbistand og private handelsjuri-

ster, typisk i de store advokatfirmaer. Der tales om teknisk bistand, men i situa-

tioner med påståede aftalebrud og igangsatte klagesager mod et bestemt udvik-

lingsland er det noget naivt at tro, at EU samtidig vil finansiere modpartens juri-

diske forsvarer. Med nogen ret vil udviklingslandene frygte, at processen reelt 

bliver kontrolleret af europæiske interesser. 

 Alternativer er ikke nærmere omtalt. Alle muligheder er ikke udtømte. Et gen-

nemgående og ret sympatisk argument fra Europa-Kommissionen er, at de mul-

tilaterale organisationer skal kobles til processen, uanset hvilken vej der vælges. 

WTO og ILO skal genoplives.  

I forlængelse af sidste punkt kan følgende overvejes. Inspiration kan hentes fra 

igangværende plurilaterale forhandlinger om Environmental Goods (EGA). De stør-
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ste økonomier (minimum 80 pct. af verdenshandlen) indgår et forpligtende samar-

bejde, resten af WTO-medlemmerne høster fordelen af aftalen, men har ingen for-

pligtelser. Det kunne være toldfri handel med en række produkter, der lever op til 

nærmere specificerede krav, altså en præcisering af de ILO-krav, der kan opnå ac-

cept af de største handelspartnere. Det er vigtigt at få startet arbejdet med at få tyde-

liggjort, fx hvilke eksportvarer der anses for potentielt problematiske (helt ned på 

toldnummerniveau) og få defineret en minimumsliste af potentielle problemproduk-

ter. Man kan få igangsat arbejdet med en minimumsliste af helt uacceptable forhold, 

som alle WTO-medlemmer er enige om, der bør reageres imod. Men WTO er politisk 

paralyseret, ikke mindst i lyset af USA's tilbagetrækning fra internationalt samar-

bejde. Og der er overhængende risiko for at ILO marginaliseres yderligere. Der skal 

arbejdes på en udbygget kobling mellem ILO og WTO. Det vil vække bekymring 

mange steder. ILO har ekspertisen inden for feltet og anses for mere legitim, men er 

gjort inaktiv. WTO ses fortsat som en effektiv forsikringspolice mod skjult protektio-

nisme, hvilket er udviklingslandenes store bekymring.  

Et tankeeksperiment er at bruge eksisterende WTO-regler og -mekanismer til at få 

en afklaring af det nuværende regelsæt og få testet, om eksisterende undtagelser 

kan moderniseres uden formelle WTO-forhandlinger. Det har netop været tilfæl-

det på miljøbæredygtighedsområdet. Man kunne forestille sig, at EU insisterer på en 

WTO-kendelse i en krystalklar sag, hvor åbenlyse elendige arbejdstagervilkår på et 

område med tydelig kobling til eksportproduktion har opnået en tydelig unfair kon-

kurrencefordel ved påvist øget eksportandel, fordi landet har vendt det blinde øje til 

forholdene. Det skal være fængselslignende sociale produktionsvilkår, fx slaveri. Der 

er flere eksempler omtalt i medierne i fx rejeindustrien. Der glemmes ofte, at der er 

der faktisk allerede en undtagelse om i det eksisterende WTO-aftale.  

Boks 10. Article XX: General Exceptions  

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of 

arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised re-

striction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforce-

ment by any contracting party of measures:  

…  

(e) relating to the products of prison labour; " 

GATT-artikel XXe er den generelle undtagelsesbestemmelse, der giver staterne ret til 

at iværksætte nationale beskyttelsesforanstaltninger, når disse er omfattet af den liste 

af legitime interesser, der er indskrevet i bestemmelsen. Den har været hyppigt brugt 

på miljøområdet. Der findes også en "fængselsarbejdsundtagelse", der forbyder 

eksport af produkter, der er produceret af tvunget arbejdskraft, hvis det samtidigt 

kan demonstreres, at disse foranstaltninger er effektive, ikke-diskriminerende og 
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nødvendige (den såkaldte "chapeaux" øverst i GATT-artikel XX). Samtidigt skal alle 

muligheder for diplomatisk løsning være opbrugt. Der er læren af flere miljøsager i 

WTO, fx Tunfiske-Delfinsagen (se nedenfor), Skildpaddesagen og Asbestsagen. Men 

hvad menes med "prison labour"? Teksten er fra 1947. Hvad betyder den i dag? Er det 

identisk med det, vi forstår som slavelignende forhold? Er det identisk med ILO-

konvention nr. 29 og nr. 105 ("tvungen arbejdskraft"), eller er mere snævert den sy-

stematiske brug af indsatte som arbejdskraft i eksportindustrier? Det forsvarende 

land vil utvivlsomt forsvare sig med en snæver definition af undtagelsesbestemmel-

sen. Forsvarerne vil nok påpege, at selv hvis landet har underskrevet ILO-konventio-

nerne, så er de ikke forhandlet som aftaler med sanktionsinstrumenter af bindende 

karakter og slet ikke inden for WTO. Det er sandsynligt, at WTO når frem til, at an-

klagerne ikke høre hjemme i WTO-regi, og at importrestriktioner ikke kan forenes 

med ordlyden i de eksisterende aftaler.  

Men systemet vil blive testet. Selv ved en afvisning vil WTO-medlemmerne blive 

tvunget til at forholde sig til en afklaring, om fx "prison labour"-undtagelsen har no-

gen relevans for moderne slaveri i eksportindustrier. Det var faktisk intentionen ef-

ter 2. verdenskrig, belært af Nazi-Tyskland og Stalin-Ruslands slaveøkonomi, at 

sikre, at verdenshandlen ville kunne understøtte grove, systematiske menneskeret-

tighedskrænkelser.  

Bolden vil utvivlsomt blive spillet tilbage til ILO. Alligevel vil det skabe dynamik i 

den "slumrende" organisation. Man skal også erindre, at miljøbæredygtighed først 

kom på dagordenen i GATT i de tidligere 1990'ere (der står ikke "miljø" noget sted i 

artikel XX), stort set indtil USA anlagde den berømte Tunfiske-Delfinsag i begyn-

delse af 1990'erne. Et GATT-panel afviste de amerikanske bæredygtighedskrav til 

ikke-bæredygtig Delfin-sikker dåsetunsimport, og det skabte stærk politisk opmærk-

somhed om emnet. Det endte med, at miljøbæredygtighed kom med i WTO-præ-

amblen i 1994 – trods stor modstand – som grundlæggende målsætning, og blev 

startskuddet for en "progressiv retsliggørelse" i form af de "grønne" WTO-sager i 

1990'erne og fremover, der langsomt udfyldte "hullerne" i selve WTO-aftaletek-

sterne.  

Man skal dog erkende, at en hypotetisk sag under de nuværende politiske omstæn-

digheder er ekstremt farlig for selve WTO. Tvistbilæggelsessystemet er det sidste 

reelt fungerede element i det multilateral handelssystem. Præsident Trump har er-

klæret, at USA vil ud af WTO. De store udviklingslande vil kritisere EU voldsomt. 

En sag kan ikke bare stoppes af WTO eller af WTO-medlemslandene. Der skal 

iværksættes en undersøgelse af forholdet, hvis der klages over et forhold to gange. 

Resultatet kan bruges i forhandlingsspillet. Det kunne endda genoplive ILO. Hvis 
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fremtidens europæiske handelspolitik vil en institutionaliseringen af en fast, sank-

tionsdrevet model, der kan bruges uden om staterne, og eksisterende organisationer, 

så er det spørgsmålet, om ikke den farlige WTO-mulighed skal bruges som allersid-

ste udvej, selv om der er alvorlig risiko for, at det kan ende med dødstødet for WTO. 

Man kan lære af "GATT-antidumping-institutionen". Det er en GATT-legitim beskyt-

telsesmekanisme, en fleksibel sikkerhedsventil for protektionistiske spændinger i det 

hjemlige bagland, der trods dets åbenlyse mangler har være hyppig brugt uden sy-

stemsammenbrud, om end den ofte misbruges af både store og mellemstore handels-

magter. Den kan udvides til at omfatte social- og miljødumping. Der er tale om re-

striktioner på handel. Men som sikkerhedsventil stiller den en række regulerings-

krav til mulige beskyttelsesforanstaltninger, fx at der skal demonstreres økonomisk 

skade, der er tidsbegrænsning, der er parthøring, og den er gennemsigtig. Social 

dumping har et gran af sandhed i sig. Risikoen er, at der åbnes for ukontrolleret og 

potentielt nyprotektionistisk brug af disse beskyttelsesmekanismer. Igen, en social 

dumpingstraftold er ligesom antidumping en modforanstaltning, der nærmest ind-

byder til misbrug, og let bliver til fastgroet protektionisme. Det kan modvirkes af en 

mere præcis definition af de relevante forhold.  

Der skal ligesom på investeringsområdet tænkes i en principstyret, tydeliggjort, åben 

og permanent retsproces, dvs. en uafhængig domstolslignende instans, der er ud-

styret med en appelinstans, der har faste, uafhængige medlemmer, der arbejder gen-

nemsigtigt og med åbenhed og er fastforankret til andre multilaterale retsinstanser. 

ILO synes oplagt som institutionel forankring, men idéen blev lagt i graven for mere 

end 20 år siden. Det store spørgsmål er så, om alle skal have klageadgang til en så-

dan instans. Det har den amerikanske model. Derfor har den måske fået så mange 

fortalere. Men den amerikanske model er nationalt forankret. Amerikanerne er dedi-

ceret fjendtligt indstillet overfor stærke, uafhængige internationale domstole. USA 

blev presset til at acceptere WTO, og de er som bekendt fortsat ambivalente over for 

orgamisationen.  

Det helt store problem med sanktionsmodellen bliver ikke berørt tilbundsgående 

nok i non-paperet. Er det nu en god ide at give alle adgang til at igangsætte en sådan 

proces fremover? Er det ikke bedst at bevare WTO-modellen med stat-til-stat-tvistbi-

læggelse? Skal den indlejres i ILO i stedet? Der er – uanset hvad – stærkt delte me-

ninger blandt forskerne om, hvorvidt det er konstruktivt, effektivt og legitimt at give 

ikkestatslige aktører direkte adgang til et sanktionsbaseret internationalt retssystem. 

Debatten er også kendt fra TTIP-diskussionen om hhv. investeringstribunal og inve-

steringsdomstol. Her skal man dog huske på, at investeringskapitler ikke gav alle ret 

til at bruge systemet. Kun investorer og stater havde adgang. Uanset det forhold, så 
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er der argumenter mod at give alle ikkestatslige ret til at anlægge sager mod stater, 

selv blandt tilhængere af stærkere retsliggørelse af handelspolitikken. Stater kan må-

ske bedst vurdere, om der er forhold – politiske eller økonomiske – der taler imod 

igangsættelse af en semiautomatisk, formaliseret klagesag. Resultater kan opnås på 

andre måder. Derfor er det vigtigt, at staterne får mulighed for at bremse en sag på 

et hvert tidspunkt, hvis en diplomatisk løsning synes mulig. Hvis den positive effekt 

med sanktioner netop er truslen, bør der ikke være politisk kontrol med sagen. Det 

bør være staterne, der fortsat afsøger mulige forhandlingsløsninger. Der er bare en 

reel risiko for, at der udøves politisk pres bag kulisserne på den part, som har igang-

sat processen.  

Endelig er den amerikanske model, som antydet tidligere, slet ikke så effektiv, enkel 

og klar, som selv Europa-Kommissionen synes at antyde i sit non-paper. I praksis er 

der i den amerikanske model noget, der minder om en nærmest usynlig, men kon-

stant politisk kontrol med undersøgelsesudvalgets arbejde. Uafhængigheden af 

ekspertgruppernes undersøgelser skal sikres. Kendelserne er anbefalinger, som skal 

cleares med det politiske niveau, før der sker noget. Europa-Kommissionen medgi-

ver, måske noget modvilligt, at en sanktionsmodel giver hurtigere responstid på kla-

gesager. Der er langt fra sikkert. Guatemala-sagen er ikke et eksempel på hurtig 

sagsbehandling. Europa-Kommissionen har et stærkt argument for, at der kan ske en 

indsnævring af det faktisk reguleringsrum for social bæredygtighed, når potentielle 

søgsmål skal kunne klare diverse juridiske tests, samtidigt med truslen om sagsan-

læg vil blokere for enhver samarbejdsløsning på problemet med handelspartneren. 

Der vil ikke blot gå politik, men også jura i sagen. Det kunne skubbe reelle problem-

løsninger i baggrunden, nemlig de elendige sociale forhold for arbejdstagere hos 

mange af de fattigste handelspartnere. Det synes klart, at det forbliver usagt, at det 

er de eksporterende vækstøkonomier, der er den egentlige målgruppe for en mulige 

sanktionsmodel. Med et stift systemskifte mod sanktioner i alle aftaler risikerer vi at 

ramme de mest udsatte økonomier i stedet for, mens de fremvoksende eksportmag-

ter nok skal kunne forsvare sig eller øge samhandlen til markeder med betingel-

sesløs markedsadgang. 
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Bæredygtig handelspolitik efter Opinion 15/2  

EU's handelsdiplomater går et travlt efterår i møde. Handelsaspektet af Brexit forbli-

ver uafklaret. Storbritannien vil forhandle nye (og "bedre") handelsaftaler uaf-

hængigt af EU, også selv om de fortsat ønsker fx en toldunion eller et nærmest 

EFTA-lignende handelsarrangement med EU i (og muligvis efter) overgangsperio-

den. CETA-aftalen skal fortsat endeligt ratificeres i de forskellige nationale og regio-

nale parlamenter. Forhandlingsresultatet af EU-Vietman-aftalen er til korrekturlæs-

ning hos EU-juristerne og skal forelægges Ministerrådet og Europa-Parlamentet sna-

rest muligt. Det er fortsat stor usikkerhed om, hvor USA er på vej hen i international 

handelspolitik. Forhandlingerne er erstattet af trusler. Der er en igangværende un-

dersøgelsesrapport om "unfair trade"-problemer, der eksplicit ligger op til WTO-kla-

ger og/eller nationale beskyttelsesforanstaltninger. Alle lande med handelsoverskud 

med USA er i princippet i sigtekornet, herunder Europa (læs: Tyskland). Der er gang 

i en ny stålkrig – ikke med kineserne – for deres ståleksport til USA er allerede ramt 

af handelsrestriktioner (antidumping fx), men det er den europæiske ståleksport, 

som bliver ramt af de nye tiltag. Imens er NAFTA til genforhandling. Mexico er ramt 

af Trumps handelspolitik, og nu synes opmærksomheden at være rettet mod Cana-

da. Imens ruller "The Regional Comprehensive Trade Partnership" videre i Asien. 

Det skorter dog ikke på interessetilkendegivelser til europæerne. Annulleringen af 

TPP gør amerikanerne til upålidelige handelspartnere, og der søges tættere forbin-

delse til både Kina og Europa. Endelig er der en række andre handelsinitiativer, som 

skal afsluttes snarest, hvis fx WTO skal bevare blot et minimum af troværdighed og 

relevans fremover, fx "Environmental Goods Agreement"23-forhandlingerne. 

Europa-Parlamentets positioner på handelspolitikken er blevet essentielle for EU's 

fælleshandelspolitik. Europa-Kommissionens tanker om fremtiden for EU's handels-

politik er vitale. Men inden blikket vendes mod Europa-Kommissionens og Europa-

Parlamentet, er det også vigtigt at forstå, at EU-Domstolen altid har spillet en vital 

rolle for den fælles handelspolitik. Fra Rom-traktater, over GATT til WTO og Uru-

guay-aftalen har det været EU-Domstolen, der har fået til opgave at afgrænse, præci-

sere og revidere, hvor langt traktaternes ordlyd tillader, at EU's fælles handelspolitik 

breder sig ud over andre politikområder, herunder medlemsstaternes magtbeføjel-

ser.  

Det er også sket på det bæredygtige handelsområdet. I diskussionen om EU's fremti-

dige handelspolitik kan Domstolens afgørelse her ikke underdrives. EU-Domstolen 

er kommet med Opinion 15/2, og den skal til at omsættes til virkelighed. Europa-

Kommissionen blev positivt overrasket. Modsat generaladvokatens indstilling fra 

                                                             
23  EGA. 
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december 2016 blev det afgjort, at netop bæredygtighedsområdet ikke er "blandet 

kompetence"-område, dvs. med delt beslutningskompetence mellem EU og med-

lemsstaterne, men er en integreret del af EU's handelspolitik24. Det betyder, at bære-

dygtighedskapitlerne i fremtidige EU-handelsaftaler ikke skal ratificeres af nationale 

og regionale parlamenter. Det er politisk bestemt at CETA-aftalen er en blandet af-

tale, der går ud over EU-niveauets eksklusive kompetence til at forhandle og ratifi-

cere handelsaftaler. Investeringskapitler er også efter Domstolens afgørelse fortsat et 

områder, hvor de respektive dele af aftalerne skal godkendes på alle niveauer i EU. 

Men det gælder altså ikke bæredygtighedsområdet. Bæredygtighed ses som en 

grundlæggende målsætning for EU's fælles handelspolitik. De er nedfældet i TEU 

art. 3(5) and 21. Domstolens rationale er, at når der er overdraget kompetence til EU 

på et substantielt felt, dvs. i traktaterne – og her er "social bæredygtighed" en grund-

læggende målsætning – så følger det, at der implicit er overdraget formel beslut-

ningsmagt til EU-niveauet på de eksterne politikområder, der understøtter opfyldel-

sen af de grundlæggende målsætninger. Generaladvokaten læste TEU artikel 20725 

om den fælles handelspolitik ret tekstnært og kom frem til, at bæredygtighed ikke 

stod skarpt nok i traktaten til, at den faldt ind under EU’s handelspolitik, og logisk 

nok derfor måtte den være et delt politikområde i EU.  
  

                                                             
24  Domstolens udtalelse 2/15, 16. maj 2017, para 147. 
25  Beslutningsprocessen på det eksterne kommercielle politikområde, (læs: handelspolitik) er styret af Traktaten om 

den Europæiske Union, artikel 207, der bestemmer, at Ministerrådet giver et mandat i samråd med Europa-
Parlamentet til, at Europa-Kommissionen forhandler på vegne af EU med eksterne handelsparterne under løbende 
dialog med et embedsmandsudvalg og Europa-Parlamentets internationale handelsudvalg, og at det endelige 
forhandlingsresultatet ratificeres af både Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Ved en delt kompetence uden for 
den fælles handelspolitik skal en aftale godkendes ikke blot af Ministerrådet og Europa-Parlamentet, men også af 
de enkelte EU-medlemslande i henhold til de respektive nationale procedure. I Danmark vil det ved 
suverænitetsafgivelse kunne betyde, at der skal folkeafstemning om aftalen. 
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Konklusion 

Der kan altid læres noget af andre. EU kan lære noget af USA. Den amerikanske til-

gang skaber langt større opmærksomhed og gennemsigtighed på området. Dialog-

processer sker bag lukkede døre. Det er diplomati. En retskendelse trækker over-

skrifter og mobiliserer derfor helt anderledes det politiske bagland på et emne, end 

en evalueringsrapport nogensinde vil gøre. Det er måske den europæiske models 

største begrænsninger. Det erkendes nu åbent af Europa-Kommissionen, at der er 

plads til nytænkning og forbedringer. EU kan agere mere assertiv, blive mere synlig 

og krævende over for de handelspartnere, der påviseligt er langt under de standar-

der, vi ønsker. Der er blot mange andre, og potentielt bedre løsningsmodeller på ef-

terlevelsesproblemer end sanktionsvåbenet.  

Derfor skal faremomenterne ved et hurtig skifte til en konfliktsøgende og over-

formalistisk sanktionsmodel diskuteres. Fremfor at fastholde sanktionsspørgsmålet 

som eneste fokuspunkt bør man åbne debatten op, og sætte sanktionsvåbnet ind i en 

bredere kontekst: 

 Hvordan optimeres mulighederne for et mere effektivt samarbejde med alle re-

levante parter? 

 Hvordan sikres gennemsigtigheden af processen? 

 Hvordan styrkes troværdigheden af europæisk handelspolitik fremover? 

 Hvordan tydeliggøres de sociale krav for samhandel over for handelspart-

nerne?  

 Hvordan styrkes det globale samarbejde om social bæredygtighed fremover? 

Dette papir er blot et debatindspark. Vi skal tænke os grundigt om. Har vi prøvet 

alle andre muligheder end sanktioner godt nok? Hvilke risici er der ved sanktions-

våbnet? Hvilke risici er der med sagsanlæg? Hvor hårdt skal Europa true vores han-

delspartnere? Europa handler med mange lande på meget forskellige udviklingsni-

veauer.  

Faremomentet ved sanktionsmodellen er, at det hurtigt bliver et fasttømret model, 

der bliver styrende for alle fremtidige EU-aftaler, fra de stærkt udviklende vækst-

markeder (og kommercielle rivaler på visse sektorer), skrøbelige økonomier med lo-

vende vækstpotentiale til de håbløst fattige økonomier med få reelle handelsmulig-

heder. Bæredygtighedskravene i fremtidens handelsaftalerne skal tilpasses de givne 

omstændigheder, realiseres i gensidig respekt og med nødvendig opbakning, og i 

størst mulig omfang baseres på international konsensus. Det betyder ikke, at vi må 

holde op med at sætte hårdere, mere præcise krav til vores handelspartnere. Men vi 
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skal blot være klar over, at vi reelt snakker om at affyre "økonomiske krydsermissi-

ler" ind i ofte svagt udviklede økonomier, smadre dele af deres økonomi, og at det 

kun er acceptabelt, når der er tale om legitimt selvforsvar. Dette diskussionspapir 

startede ud med ILO-definitionen på, hvad der er "hårde" og "bløde" instrumenter i 

handelsaftaler – de promoverende og konditionelle værktøjer til forbedringer af ar-

bejdstagerrettigheder ved hjælp af handelsaftaler. Både USA og EU bruger et mix af 

flere instrumenter. EU har valgt ikke at bruge sanktionsvåbenet som afstraffelse i 

konkrete klagesager, men har sjældne gange brugt sanktioner i form af eliminering 

af handelspræferencer. Generelt foretrækker EU at bruge en dialogbaseret tilgang til 

håndtering af konkrete problemer. USA hælder til en konfrontationssøgende tilgang 

i konkrete konflikter. Både USA og EU bruger politisk pression til at fremme arbejds-

tagerrettigheder. Både USA og EU får kritik for ikke at bruge disse værktøjer syste-

matisk nok.  

Endeligt skal man huske på, at samtlige EU-aftaler skal til genforhandling, hvis EU 

vælger at gennemføre paradigmeskiftet på bæredygtigt handelspolitik. Det er ikke et 

trivielt, teknisk problem. Alle handelspartnerne skal involveres i nye forhandlinger. 

Under de nuværende omstændigheder er det urealistisk at tro, at et sådant skifte kan 

gennemføres inden for de næste ti år. EU har allerede store problemer med at få af-

sluttet forhandlinger, der startede for fem-ti år siden. Brexit-handelsforhandlingerne 

vil kræve stor opmærksomhed de næste fire år. Der vil være overhængende risiko 

for, at det multilaterale spor, ILO og WTO, endegyldigt forsvinder fra styringen af 

verdensøkonomien. Der er risiko for, at miljøbæredygtighedsområdet ligeledes ram-

mes af utilsigtede modreaktioner.  
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Appendiks 1. Oversigt over arbejdstagerbestemmelser 
i EU’s handelsaftaler 

Aftale (år) Substantielt indhold Institutionel form 

 Decent 

work 

ILO ker-

nekon-

ventio-

ner 

Natio-

nal lov-

givning 

Dialog og efterlevelse Håndhævelse 

CSR  Civil 

Socie-

ty  

Formelt 

organ 

(CTSD) 

Konsul-

tations-

krav 

Ikke-bin-

dende 

ekspertpa-

nel 

Tvistbilæg-

gelsesme-

kanisme 

(ingen 

sanktion)  

Tunisien 

(1995)  

         

Israel 

(1995)  

         

Morocco 

(1996) 

         

Jordan  

(1997)  

         

Mexico  

(1997)  

         

South-Africa 

(1999) 

         

Cotonou  

(2000) 

         

 Egypt  

(2001) 

         

Algeria  

(2002) 

         

Lebanon 

(2002) 

         

Chile 

(2003) 

         

CARIFORUM 

(2008) 

         

Korea  

(2010) 

         

Colombia/Peru 

(2012) 

         

CentralAmerica 

(2012) 

         

Ukraine 

(2014) 

         

Georgien 

(2014) 

         

Moldova  

(2014) 

         

Singapore  

 

         

Canada (CETA) 

(2014) 

         

Vietnam  

(2015) 

         

Kilde:  De Ville, Orbie & Van den Putte, 2016, s. 22-23.  
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Fortolkning af tabel 

De tre farvekoder anvendt på samtlige bilaterale handelsaftaler indikerer graden af 

henvisning til arbejdstagerrettigheder. Tidligere referencer til anstændige arbejdsfor-

hold ("decent work") vurderes som den svagest reference til arbejdstagerrettigheder. 

Referencer til ILO-kernekonventionerne er middelstærke referencer. Forpligtigende 

referencer til national arbejdsmarkedslovgivning er den stærkeste form. Kodnings-

skemaet er gengivet nedenfor.  
Fortolkning Fx referencer til: Farvekode 

 Decent work Core ILO Conventions National lovgivning  

Svage  Enten social protection el-

ler "social dialogue" 

Uspecificeret: "Social 

rights"  

"Upholding protection 

without lowering stan-

dards" 

 

Stærkere  Både "social protection" og 

"social dialogue" 

Specificering af ILO-kon-

ventioner 

  

Stærkeste  Hele "Decent Work"-

agenda 
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Appendiks 2. Oversigt over klagesager om brud på ar-
bejdstagerbestemmelserne i USA's handelsaftaler 

U.S.-Bah-

rain FTA 

Start: 

6/5-2011 

Rapport: 

20/12-

2012 

Emne: "Freedom of association, the right to organize and bargain collectively, and the 

right to freedom from discrimination in employment and occupation", specielt vedr. 

"non-discrimination against trade unionists". 

Konsultationer: Juni 2013-juli 2014. 

Anbefaling: DOL påtalte kritiske forhold for fagforeningsmedlemmer i Bahrain, her-

under fyringer, specielt under generalstrejke i marts 2011. Der fremhæves også religiøst 

motiveret diskrimination af shia-muslimer. https://www.dol.gov/ilab/re-

ports/pdf/20121220Bahrain.pdf. Rapporten kom med konkrete anbefalinger, og satte en 

køreplan op for yderligere konsultationer. Herefter ingen yderligere information.  

U.S.-

Colombia  

Start:  

Juni 2011 

Rapport:  

11/1-2017 

Emner: "Violence against unionists", "impunity for the perpetrators of the violence", og 

"protection of labor rights" herunder "labor law inspection and enforcement system", "to 

freedom of association" samt "collective bargaining". 

Anbefaling: DOL finder, at der er sket "meningsfulde fremskridt" i samarbejdet med den 

colombianske regering, men har dog fortsat bekymringer (se https://www.dol.gov/si-

tes/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Fi-

nal.pdf).  

DOL forventer fremtidige opfølgende konsultationer (via contact points) på de 19 

konkrete punkter i rapporten i løbet af de næste ni måneder. En femårig handlingsplan 

er offentliggjort 

(https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/2016_Colombia_action_plan_report_FINAL.p

df). 

Dominica

n 

Republic 

CAFTA-

DR 

Rapport:  

27/9-2013 

Emner: "Acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, 

and occupational safety and health"; "a minimum age for the employment of children 

and the prohibition and elimination of the worst forms of child labor" samt "a prohibition 

on the use of any form of forced or compulsory labor".  

Anbefaling: Rapporten finder beviser for overtrædelser af arbejdstagerrettighederne 

inden for sukkerindustrien. Rapporten udtrykker samtidigt bekymring over "freedom of 

association", "the right to organize", og "collective bargaining" samt "procedural and 

methodological shortcomings in the inspection process that undermine the government's 

capacity to effectively identify labor violations". Rapporten kommer med 11 anbefalinger.  

Proces: Siden 2013 er i alt fem reviews gennemført i sagen (seneste review: 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/reports/Fifth Periodic 

Review of Implementation of Recommendations in DOL%27s Report of Review of 

Submission 2011-03.pdf). 

https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/20121220Bahrain.pdf
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/20121220Bahrain.pdf
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/2016_Colombia_action_plan_report_FINAL.pdf
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/2016_Colombia_action_plan_report_FINAL.pdf
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Guatemal

a CAFTA-

DR 

Start:  

April 

2008.  

Første 

rapport:  

Jan. 2009 

Panelafgø

relse: 

26/6-2017 

Anbefaling: Første rapport 

(https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/20090116Guatemala.pdf) fandt problemer med 

håndhævelsen af arbejdstagerrettighederne i Guatemala, og kom med konkrete an-

befalinger. I juli 2010 bad USA om formelle konsultationer efter resultatløse forhandlin-

ger med Guatemalas regering. Disse konsultationer løste ikke problemerne, og USA bad 

om et CAFTA-DR-undersøgelsespanel i august 2011. Panelets arbejde blev suspenderet, 

mens en forhandlingsløsning blev forsøgt. Den formelle panel proces blev genoptaget i 

september 2014, da den aftalte plan ikke, efter USA’s mening, blev fulgt. 

(https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/trade/fta-submissions#panel) . 

Afgørelse: Ekspertpanelet fandt, at Guatemalas håndhævelse af arbejdsrettighederne 

ikke var effektiv, specielt håndhævelsen af den nationale arbejdsrets afgørelser om fyrin-

ger af fagforeningsmedlemmer. Panelet fandt derimod ikke nok beviser på, at disse 

overtrædelser af Guatemalas arbejdsmarkedslovgivning kunne accepteres som en over-

trædelse af CAFTA-DR-aftalens bestemmelser om arbejdstagerrettigheder. Afgørelsen er 

endelig, og kan ikke appelleres. I stedet vil DOL "… continue to work to help level the 

playing field for American workers by engaging with the government of Guatemala, 

worker and employer organizations, and other stakeholders to ensure that Guatemala is 

upholding its commitment to effectively enforce its labor laws".  

Honduras 

CAFTA-

DR  

Start:  

Feb. 2015 

Aftale:  

Dec. 2015 

Proces: Efter offentliggørelse af første rapport, https://www.dol.gov/news-

room/releases/ilab/ilab20150066), der påpegede flere huller i Honduras’ efterlevelse af 

CAFTA-DR, blev en "historisk aftale" om arbejdstager rettigheder underskrevet 

(https://www.dol.gov/newsroom/releases/ilab/ilab20151209).  

De opfølgende reviews er struktureret af "Monitoring and Action Plan", december 2015 

(https://www.dol.gov/ilab/media/pdf/Honduras_MAP.pdf)  

Mexico: 

U.S.: Sub-

mission 

No. 2015-

04  

Start: 

Jan. 2016  

Rapport:  

8/7-2016 

Proces: Sagen er indbragt under North American Agreement on Labor Cooperation 

(NAALC, NAFTA arbejdsrettigheds-tvistbilæggelse) af bl.a. United Food & Commercial 

Workers Local 770, The Los Angeles Alliance for a New Economy, med assistance fra 

Change to Win. 

Anbefaling: Indtil videre er der ikke tilstrækkelige beviser for at rejse en sag på baggrund 

af de informationer, som ligger til grund for rapporten om den mexicanske regerings 

manglende implementering af mexicansk arbejdsmarkedslovgivning i de pågældende 

supermarkeder. Rapporten finder, at der er store potentielle problemer med såkaldte 

"protection contracts" og de mexicanske myndigheder. Der efterspørges bl.a. ret grund-

læggende reformer af mexicansk lovgivning og forfatning.  

Rapporten efterlevede de nye tidsfrister for klagesager (180 dage fra klage til første rap-

port). Der er ingen yderligere oplysninger om konsultationer efter 2016.  

U.S.-Peru 

TPA 2010 

Start:  

30/12-

2010 

Rapport:  

30/8-2012 

Proces: Office of Trade and Labor Affairs (OTLA) modtager klager fra Sindicato Nacional 

de Unidad de Trabajadores de SUNAT, fagforening for peruvianske skatteadministrato-

rer, der klager over SUNAT, peruviansk skattemyndighed, ikke respekterer retten til kol-

lektive forhandlinger 

(https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/PeruSubmission2010.pdf). 

Anbefaling: OTLA finder, at Perus regering har opfyldt deres forpligtigelser med visse 

undtagelser vedr. tidsfrister. Der er dog en række juridiske uklarheder, der vanskeliggør 

en samlet konklusion om manglende efterlevelse. OTLA finder også, at regeringen sam-

arbejder med partnerne, og anbefaler derfor, at der ikke startes formelle konsultationer i 

sagen. https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/PeruSubmission2012.pdf. 

https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/20090116Guatemala.pdf
https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/trade/fta-submissions#panel
https://www.dol.gov/newsroom/releases/ilab/ilab20150066
https://www.dol.gov/newsroom/releases/ilab/ilab20150066
https://www.dol.gov/newsroom/releases/ilab/ilab20151209
https://www.dol.gov/ilab/media/pdf/Honduras_MAP.pdf
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/PeruSubmission2010.pdf
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/PeruSubmission2012.pdf
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U.S.-Peru 

TPA 2015 

Start:  

23/7-2015  

Rapport: 

18/3-2016 

Emne: "Freedom of association" indenfor på tekstil-, tøj- og landbrugseksportsektoren 

(https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Public_Report_of_Review_of_US_Submission

_2015-01.pdf). 

Proces: Klage modtages fra International Labor Rights Forum, Perú Equidad, and seven 

Peruvian workers’ organizations (https://www.dol.gov/ilab/media/pdf/PTPA submi-

ssion_July 23 2015_English translation.pdf). 

Anbefaling: Der rejses spørgsmål vedr. arbejdstagerrettigheder, men på nuværende tids-

punkt anbefales yderligere konsultationer om seks konkrete anbefalinger, der vil blive 

fulgt op på inden for ni måneder efter rapportens offentliggørelse 

(https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PeruReviewStatement.pdf).  

Kilde:  Forfatters bearbejdning af informationer fra Department of Labor, US FTA submissions, 
https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/trade/fta-submissions, oversat og bearbejdet. 

 

https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Public_Report_of_Review_of_US_Submission_2015-01.pdf
https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Public_Report_of_Review_of_US_Submission_2015-01.pdf
https://www.dol.gov/ilab/media/pdf/PTPA%20submission_July%2023%202015_English%20translation.pdf
https://www.dol.gov/ilab/media/pdf/PTPA%20submission_July%2023%202015_English%20translation.pdf
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PeruReviewStatement.pdf
https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/trade/fta-submissions


 

 


