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Norge som kreditor tjener penger på å svekke menneskerettighetene i kriserammede land.

Penga eller livet

maksimum av ressurser og
plikten til hindre tilbakeskritt.

Attac Norge har nettopp lagt frem

Margunn Bjørnholt

KRONIKK

I disse dager behandles forslag

om grunnlovfesting av mennes
kerettighetene i Stortinget.
Norge er en høyt profilert forsva
rer av menneskerettighetene
internasjonalt, blant annet i FN,
og under årets kvinnekommi
sjonsmøte i New York har Norge
vært en tydelig og aktiv pådriver
for å få resten av verden til å
forplikte seg til å bekjempe vold
mot kvinner. I praksis er imidler
tid Norge ikke så prektig. Gjen
nom oljefondet og norske eier
posisjoner i banker bidrar Norge
tvert om til å svekke menneske
rettighetene i andre land, og
tjener penger på det.
Økonomi og menneskerettig
heter ses oftest som to forskjel
lige ting, og det er en vanlig
oppfatning at hensynet til
økonomien må prioriteres. Dette
bygger på to misforståelser: For
det første at menneskerettig
hetene er generelle og uten
konsekvenser for den økonomis
ke politikken. For det andre at
økonomiske modeller, verktøy og
institusjoner er tekniske og
nøytrale, og ikke har betydning
for hva slags politikk som føres.

Professor i økonomi ved Universi
tetet i Essex, Diane Elson, og
Rhadika Balakrishnan, direktør
for Center for Women’s Global
Leadership ved Rutgers Univer
sity, argumenterer for en ny
økonomisk tenkning og politikk,
med utgangspunkt i menneske
rettighetene. Sammen har de
utarbeidet et analyseverktøy for
evaluering av makroøkonomisk
politikk med utgangspunkt i kon
vensjonene om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter,
konvensjonen om rasediskrimi
nering og kvinnekonvensjonen.
Dette har vakt stor oppmerksom
het og metoden tas nå i bruk i
flere land.
I et menneskerettighets
perspektiv er det overordnede
målet for den økonomiske
politikken å skaffe økonomisk

handlingsrom for å innføre,
opprettholde og styrke mennes
kerettighetene. Konvensjonelle
makroøkonomiske standardverk
tøy, som kostnadnytteanalyser
og makroøkonomisk modelle
ring, er ikke nøytrale, og skal
ikke diktere politikken. Tvert om
bygger de anbefalingene som kan
utledes med disse metodene på
bestemte forutsetninger og
institusjoner, herunder sentral
banker og FNinstitusjoner som
det internasjonale pengefondet
(IMF) og Verdensbanken.
Balakrishnan argumenterer for
at disse må underlegges
menneskerettighetene.

Statene har både en plikt til å

handle og en resultatplikt. Det er
videre enighet om følgende
grunnprinsipper:

noe som kan skje ved styrking av
skatteinngangen gjennom økt
beskatning, men også gjennom
mer effektiv skatteinnkreving,
bedre systemer, tetting av
smutthull og bekjempelse av
skatteunndragelse.
n Ikkediskriminering og like
stilling: Myndighetene har plikt
til å iverksette målrettede tiltak
med sikte på gjennomføring av
menneskerettighetene, herunder
økonomiske og sosiale rettighe
ter, samt sikre deltakelse, gjen
nomsiktighet og ansvarlighet.

Diane Elson har konkludert med

at dagens kuttpolitikk i Stor
britannia bryter med sentrale
menneskerettslige forpliktelser,
både med de generelle prinsip
pene og de konkrete rettighetene
som er nedfelt i konvensjonene.

«Oljefondet må underlegges
menneskerettighetene»
n Gradvis gjennomføring og

unngå tilbakeskritt: Stater må
bevege seg så raskt og effektivt
som mulig for å virkeliggjøre
økonomiske og sosiale rettig
heter. Tilbakeskritt ikke er tillatt.
n Bruk av et maksimum av
tilgjengelige ressurser: Selv i
tider med begrensede midler har
staten plikt til å generere og sette
inn maksimalt med ressurser for
å virkeliggjøre sosiale og økono
miske rettigheter. Å skaffe til veie
ressurser inngår i forpliktelsene,

Beregninger viser for eksem
pel at 77 prosent av budsjett
kuttene rammer kvinner, spesielt
enslige mødre og eldre. Vold mot
kvinner har økt i løpet av den
økonomiske krisen, samtidig som
budsjettkutt svekker hjelpe
tilbud og rettigheter for volds
utsatte. Dette bryter både med
konvensjonen om sosiale og
økonomiske rettigheter, kvinne
konvensjonen og barnekonven
sjonen, samt med prinsippene
om gradvis innføring, bruk av et

FOLK FØRST! I
dag prioriteres
økonomi over
menneskerettigheter. Det må bli
omvendt,
skriver Margunn
Bjørnholt.
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en rapport som viser at Norges
del i finanskrisen er betydelig.
Gjennom oljefondet var Norge
storinvestor i mange av de
systembærende bankene før
krisen. Gjennom eierskaps
posisjoner i de kriserammede
landenes offentlige og private
gjeld er Norge en betydelig
kreditor i eurosonen, både
gjennom oljefondet og Norges
bidrag til IMF, og gjennom
private banker, spare og investe
ringsfond som eier europeisk
gjeld. IMF, den europeiske
sentralbanken og EUkommisjo
nen, den såkalte Troikaen, har
stått i spissen for krav om
innstrammingspolitikk som
vilkår for lån til de gjeldstyngede
landene.
Som stor kreditor i et krise
rammet Europa bidrar Norge til å
tvinge gjennom harde lånebetin
gelser som fører til velferdskutt,
privatisering, skatteøkninger og
avståelse av suverenitet over
budsjettavgjørelser i de gjelds
rammede landene. Konsekven
sene er ødeleggende for landenes
økonomi og befolkninger. Dette er
en skapt katastrofe. «Grunnen til
at eurokrisen er så brutal og så
langvarig, er at kreditorene og
politikerne i kreditorlandene tilla
ter det», konkluderer forfatteren
av rapporten, Ingrid Hjertaker.

Menneskerettighetene legger

ikke bare føringer for nasjonal
politikk, men innebærer også
internasjonale forpliktelser. Hva
hjelper det at Norge forsvarer
menneskerettighetene i FN, og
eventuelt grunnlovsfester dem
hjemme, når Norge med den
andre hånden tvinger andre land
til kuttpolitikk i strid med
menneskerettighetene?
Menneskerettighetene er
universelle. Da står Norge som
kreditor ikke fritt til å opptre slik
at andre stater hindres i å opp
fylle grunnleggende menneske
rettslige forpliktelser overfor sine
befolkninger. Balakrishnan
argumenterer for at Verdensban
ken og det internasjonale penge
fondet må underlegges mennes
kerettighetene. Det samme bør
gjelde oljefondet og andre norske
utlandsengasjementer.
Margunn Bjørnholt,
seniorforsker ved og daglig leder av
Policy and Social Research
margunn.bjornholt@policy.no

