
Anf. 6 HANS LINDE (V): 

Herr talman! Vi har hört utrikesminister Carl Bildt läsa upp regeringens utrikespolitiska deklaration. 

Under samma tid som utrikesministern talade dog 150 barn på grund av undernäring. Samtidigt dog 

30 kvinnor i samband med en graviditet. Under tiden som vi debatterar här i dag kommer 870 miljoner 

människor vara hungriga, och de kommer att vara hungriga även långt efter att ljuset släckts i denna 

kammare.  

Trots att mänskligheten aldrig varit rikare, trots fantastiska tekniska framsteg, biter sig fattigdomen 

och hungern kvar på jorden. Fattigdomen slår sönder liv, och den tar liv varje dag, varje minut. Och 

det värsta är att det sker alldeles i onödan.  

Vi skulle utan problem kunna garantera att inget barn behöver bli undernärt. Vi skulle kunna se till att 

ingen kvinna i onödan dör i samband med graviditet. Det har vi gjort här i Sverige. Det skulle vi också 

kunna göra i Afghanistan och Sierra Leone. Vi skulle kunna se till att ingen på detta jordklot behöver 

gå hungrig. Vi har kunskapen, vi har resurserna och vi har alla möjligheterna. Vi skulle kunna vara 

generationen som utrotar fattigdomen, och det borde vara vår absolut främsta uppgift.  

Men bortom deklarationerna och bortom högtidstalen är Carl Bildts utrikespolitik en utrikespolitik 

snarare för de maktfullkomliga än de maktlösa. Det är en utrikespolitik snarare för de välbärgade än 

för de fattiga och de hungriga. Och det är tveklöst en utrikespolitik av män och för män där jordens 

kvinnor i bästa fall föräras pliktskyldiga bisatser.  

Herr talman! Det är inga osynliga händer som har byggt vår orättvisa och ojämlika världsordning. 

Fattigdomen existerar bara därför att det finns de som tjänar på ojämlikheten och som blir ofantligt 

rika på orättvisorna.  

I förra veckan besökte jag koppargruvan Mopani i Zambia, som ägs av det schweiziska bolaget 

Glencore. Det är utan tvekan en framgångsrik verksamhet. Kopparpriset är just nu skyhögt, och 

lönsamheten är god. Men bara ett stenkast från smältverken och gruvschakten mötte jag zambier som 

levde i den djupaste fattigdom, vars hus höll på att rasa samman och som inte kunde betala 

räkningarna för el och vatten.  

Genom att fuska med bokföringen, genom att sälja kopparn till olika dotterbolag till alltför låga priser 

och genom transaktioner genom skatteparadis lyckas ägarna till Mopani blåsa den zambiska staten på 

800 miljoner kronor i skatteintäkter varje år. Den så kallade kapitalflykten bara från denna enda 

koppargruva i Zambia motsvarar nästan fyra gånger om det samlade svenska biståndet till Zambia. Då 

kanske det inte är så konstigt att 8 miljoner zambier fortfarande lever i fattigdom.  

I Ghanas huvudstad Accra säljer Marta Luttgrodt öl som tillverkas av det multinationella företaget SAB 

Miller. Hon arbetar mer än tolv timmar varje dag för att försörja sina två barn. Hon berättar att det är 

svårt att få inkomsterna att gå ihop. Men de senaste två åren har Marta ensam betalt mer skatt i 

Ghana än det företag hon arbetar åt.  

Man vill ju inte gärna ge Centerpartiet fler idéer till deras idédebatt. Men faktum är i stora delar av 

världen har man inte ens platt skatt. I stora delar av världen, i de fattigaste länderna, är det så att ju 

fattigare du är, desto mer skatt betalar du. Mopanigruvan och SAB Miller är inga isolerade exempel. 

Varje år förlorar världens fattigaste länder 1 000 miljarder kronor genom kapitalflykt. Det är mer än 

tre gånger så mycket som vi enligt Världsbanken skulle behöva för att minska barnadödligheten, 

stoppa spridningen av hiv och se till alla barn på det här jordklotet får gå i skolan.  

Tyvärr finns det också exempel på hur svenska företag bidrar till denna ekonomiska plundring av 

världens fattigaste. Jag tror att de flesta av oss som lyssnar på debatten eller befinner sig i denna 

kammare har ett klädesplagg från Hennes & Mauritz – H&M. På många av dem står det Made in 

Bangladesh. Det är ett av H&M:s främsta inköpsländer. Men medan Hennes & Mauritz gjorde 21 

miljarder kronor i vinst 2010 betalade företaget sammanlagt 585 kronor i skatt i Bangladesh. Då 

kanske det inte är så förvånande att 20 miljoner bangladeshier i dag inte har tillgång till rent 

dricksvatten.  



I stället för att ta krafttag mot denna ekonomiska plundring av världens fattigaste har den borgerliga 

regeringen öppnat upp för att biståndsmedel ska kunna kanaliseras genom skatteparadis som Jersey 

och Brittiska Jungfruöarna. Man har till och med genom det statliga riskkapitalbolaget Swedfund direkt 

investerat i företag som ägnar sig åt denna rovdrift och denna plundring av de fattigaste.  

Låt mig ge er ett exempel. Swedfund har investerat 90 miljoner kronor i företaget Pan African Energy, 

som utvinner fossilgas i Tanzania. Företaget har fört ut över 100 miljoner kronor i obeskattade vinster 

ur Tanzania till skatteparadis. Bara skattefusket från detta enskilda företag skulle ha räckt till att ge 

175 000 tanzaniska barn utbildning under ett helt år. Och detta är ett företag som stöds med svenska 

skattemedel genom den biståndsbudget som Gunilla Carlsson administrerar.  

Utrikesministerns svar på detta stora och växande hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning är 

att säga att man ska ”uppmärksamma företagens sociala ansvar”. Det hjälper knappast människorna 

som bor utanför Mopanis koppargruva i Zambia, Marta Luttgrodt i Ghana eller barnen i Tanzania som i 

dag inte får utbildning.  

Regeringen står passiv inför plundringen av världens fattigaste länder och använder våra 

gemensamma skattemedel för att investera i företag som stjäl från världens fattigaste. Valet mellan 

att bekämpa fattigdomen och att backa upp dem som tjänar på dagens orättvisor verkar vara 

skrämmande enkelt för utrikesminister Carl Bildt.  

Herr talman! Vi har nu hört utrikesministern lägga ut texten om frihet, demokrati och mänskliga 

rättigheter. Men när retoriken ska omsättas till handling lyser engagemanget för de mänskliga 

rättigheterna med sin frånvaro. På inget enskilt område blir det så tydligt som i den borgerliga 

regeringens handelspolitik.  

Vänsterpartiet har bett riksdagens utredningstjänst att undersöka det svenska statliga stödet till 

investeringar och handel med Nordafrika och Mellanöstern. Bara under 2011 gick den statliga 

myndigheten Exportkreditnämnden, EKN, in och garanterade svensk handel och svenska affärer med 

Nordafrika och Mellanöstern för mer än 12 miljarder kronor.  

Samtidigt som de auktoritära regimerna i Syrien, Egypten och Jemen slog ned folkliga uppror gick en 

statlig myndighet in och stödde handel med dessa regimer. Att Israel bygger ut sina bosättningar är 

inget hinder för att även detta land ska stödjas med skattemedel och handel. Har svenska skattemedel 

också gått till att stödja handel med bosättningar? Det kan ingen svara på i dag; de uppgifterna är 

hemligstämplade. De svenska exportkrediterna till Bahrain fortsätter också trots att diktaturen i 

Bahrain har fängslat en svensk medborgare på grund av hans engagemang för demokrati och reformer 

i landet.  

Låt mig ge några ytterligare exempel. År 2011 utfärdade EKN garantier för 5 159 miljoner kronor till 

diktaturen i Saudiarabien. Samtidigt som regimen i Riyadh fängslade oppositionella och skickade in sin 

armé i Bahrain för att slå ned det folkliga upproret där fortsätter EKN att ge stöd till handel med detta 

land.  

Den enskilt största mottagaren av svenska exportkrediter i hela Nordafrika och Mellanöstern under den 

borgerliga regeringens tid vid makten är diktaturen i Iran. Mellan 2006 och 2012 utfärdade EKN 

garantier för affärer med regimen i Teheran för mer än 15 miljarder kronor.  

Carl Bildt! Är det detta som utrikesministerns tal om stöd till vårt globaliserade näringsliv innebär – att 

vi villkorslöst ska stödja företag som väljer att handla med några av vår tids värsta diktaturer? Varför 

har man använt 15 miljarder kronor av våra gemensamma skattepengar för att stödja handel med 

diktaturen i Iran? Och varför använder den borgerliga regeringen våra gemensamma skattemedel för 

att stödja handel med länder som fängslar svenska medborgare på politiska grunder?  

I denna smutsiga handelspolitik utmärker sig såklart vapenexporten. Aldrig förr i Sveriges historia har 

vårt land sålt så mycket vapen som under senaste åren. Sverige är i dag en av världens tio främsta 

vapenexportörer. Sverige har exporterat vapen till krigförande stater, till diktaturer och till länder som 

kränker de mänskliga rättigheterna.  



Det är på få andra områden som klyftan mellan retorik och verklighet blir så stor som just när det 

kommer till vapenexporten. Återigen: En av de främsta köparna av svenska vapen är Saudiarabien. 

Bara under 2011 sålde Sverige vapen till Saudiarabien för 2 869 miljoner kronor. Då är det inte så 

konstigt att statsråd vägrar att kalla Saudiarabien för en diktatur och att man i dag förhalar en 

reformering av svensk krigsmateriellagstiftning.  

I en tid då Sverige genom sin vapenexport aktivt bidrar till den militära upprustningen i Mellanöstern 

kan det vara bra att påminna den borgerliga regeringen om att om vi hade tagit två och halv dagar av 

världens totala militärutgifter under hela detta år skulle det enligt FN ha räckt för att rädda livet på sex 

miljoner mammor och barn. Vapenexporten är bara ytterligare ett exempel på hur den borgerliga 

regeringen låter kortsiktiga ekonomiska egenintressen gå före arbetet för fattigdomsbekämpning, 

demokrati och mänskliga rättigheter.  

Herr talman! Vi är generationen som kan utrota fattigdomen. Det kommer att kräva enorma insatser 

inom en lång rad olika områden. Det kommer att kräva ett stopp för den kapitalflykt jag har talat om, 

det kommer att kräva rättvisa handelsregler och det kommer att kräva stärkta regelverk för 

vapenhandeln både här i Sverige och på global nivå. Det kommer också att kräva skuldavskrivningar 

av de fattigaste ländernas statsskulder, en klimatpolitik där de rikaste länderna och de multinationella 

företagen tar sitt ansvar, en reformering av Internationella valutafonden och Världsbanken och mer 

bistånd av högre kvalitet.  

I grunden krävs det en ny ekonomisk världsordning där vi omfördelar makt från nord till syd, från de 

rikaste till de fattigaste och från män till kvinnor. Det är ingen liten uppgift, men det är en uppgift som 

vi kan genomföra eftersom vi är generationen som kan utrota fattigdomen.  

Här går också den tydligaste politiska skiljelinjen i svensk utrikespolitik mellan oss som kämpar för en 

annan världsordning och dem som, med Carl Bildt i spetsen, kämpar för att upprätthålla denna i 

grunden orättvisa och ojämlika världsordning som vi lever i.  

(Applåder)  


