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I BOKEN Ett stänk av rött tar sig
Erkki Tuomioja an uppgiften att
berätta om de två estniska sys-
trarna Hella och Salme Murriks
fascinerande levnadsöden. Hella,
snart gift Woulijoka, blir den
mest beryktade av de båda, i för-
sta hand för sina framgångar som
dramatiker. Av alla hennes pjäser
torde den mest kända vara Herr

Puntila och hans dräng
Matti som hon skrev i
samarbete med Bertold
Brecht. Men Hella
Woulijoka hann också
med att vara en framstå-
ende affärskvinna, kon-
spiratör, agent eller
åtminstone sändebud för
den sovjetiska underrät-
telsetjänsten – för vilket hon
också fängslades 1943 när
Finland var i allians med
Nazityskland – efter kriget åter-
upprättad som riksdagsledamot
för Folkdemokraterna och chef
för Finlands radio.

Systern Salmes lev-
nadsbana är inte mindre
fascinerande, även om
hon inte alls uppnådde
samma ryktbarhet. Hon
tillbringade större delen
av sitt liv i exil i England
som hustru och medar-
betare till den engelska
kommunistledaren Raj-

ani Palme Dutt – kusin till Olof
Palme. Båda försökte de under
över fyrtio års tid, genom att tro-
get följa alla dekret från
Sovjetunionen, med föga fram-
gång sprida kommunismens
läror i Storbritannien. När de

inte var på resa utomlands på
mer eller mindre hemliga upp-
drag för Den Kommunistiska
Internationalen.

VISST LÅTER DET spännande? Och
det kunde nog ha blivit det
också, om författaren förmått att
sovra i sitt material. Namnen
flimrar förbi på precis varje poli-
tiker, diplomatiskt sändebud,
agent, affärskontakt, älskare med
flera som de bägge systrarna
kommit i kontakt med, eller
inte. Därtill har författaren den
obegripliga ambitionen att
minutiöst redogöra för hela släk-

ten Murriks förehavanden. Hur
den i sammanhanget helt ovid-
kommande yngre systerns Ninas
man Leo tvingas ta avsked ur
den estniska armén på grund av
alkoholmissbruk ges följaktligen
nästan lika stort utrymme som
Hella Woulijokas historiskt
avgörande roll som fredsmäklare
mellan Finland och Sovjet-
unionen vid slutskedet av Andra
världskriget.

Det blir så ibland: att den som
vill berätta allt, egentligen ingen-
ting får sagt.
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med åtgärden är ju att fördyra användning av fossila
bränslen, prisuppgången är helt och hållet avsiktlig.
Syftet är att återspegla varans verkliga samhällskostnader,
och samtidigt genom prissignalen uppmuntra användning
av energi och bränslen som inte orsakar koldioxidutsläpp.
Om då Riksbanken svarar med att höja räntan för att kyla
av ekonomin motverkar det åtgärdens avsikt. Det fördy-
rar investeringar i förnyelsebar energi och energibespa-
ringar, och riskerar att utlösa en lågkonjunktur.

Visserligen är det möjligt för regeringar att motverka
inflationstrycket genom att med kraftfulla åtgärder skapa
förutsättningar för minskad oljekonsumtion, såsom ut-
byggd kollektivtrafik och energieffektiviseringar. Sådana
åtgärder är sannolikt nödvändiga för att drastiskt kunna
sänka utsläppen, men de blir samtidigt enklare och billi-
gare om prissignalerna pekar i samma riktning och skapar
ekonomiska incitament för förändrat beteende.

Under den period som övergången till ett fossilfritt
samhälle sker är det förmodligen nödvändigt att tillåta
högre inflation, och för att det ska vara möjligt krävs
institutionella förändringar, åtminstone i Europa.

I samband med klimattoppmötet på Bali i december
2007 samlades för första gången inte bara miljöminist-

rar utan även handelsministrar. De deltog på ett möte
om hur internationella handelsregler och klimatåtgärder
påverkar varandra, och eligt en uppgift blev handelsmi-
nistrarna närmast chockerade över hur mycket deras
politiska utrymme för klimatåtgärder begränsas av
reglerna i Världshandelsorganisationen WTO.

Ett exempel på kollision mellan klimat och handel var
när EU-kommissionen i januari 2008 presenterade sin
plan för hur unionens utsläpp ska minskas med 20 pro-
cent till år 2020. Eftersom företag som producerar ener-
gi och industrivaror i EU så småningom ska betala allt
högre avgifter för sina utsläpp har frågan väckts om hur
dessa ska skyddas från konkurrens från områden som
inte har liknande pålagor. Det handlar inte bara om att
rädda arbetstillfällen i EU, utan även om att förhindra
”läckage” av växthusgaser som uppstår om företag flyttar
utsläppsintensiva verksamheter till områden där utsläpp
inte är reglerade. Frågan är alltså viktig både av ekono-
miska skäl och av klimatsäkerhetsskäl.

Den kan lösas av ett internationellt klimatavtal som
reglerar utsläppspriset i alla länder, men vad göra om ett
sådant avtal inte blir verklighet? Det mest uppenbara
svaret är att en tull införs på importvaror från länder
utan pris på utsläpp, vilket Frankrike har föreslagit. Ett
annat förslag med samma resultat i praktiken, som har
nämnts av EU-kommissionen, är att importörer måste
förvärva europeiska utsläppsrätter i samma grad som

deras konkurrenter i EU. Att på så vis ”jämna ut spelpla-
nen” skulle också kunna få det miljömässigt goda med
sig att länder som vill exportera till EU motiveras att
reglera de egna utsläppen i syfte att slippa extraskatten.
Det finns visserligen även nackdelar som exempelvis har
att göra med global rättvisa (u-länders ”rätt” att släppa
ut mer koldioxid än i-länder), men diskussionen lades på
is efter att USA:s chefsförhandlare i WTO, Susan
Schwab, mer eller mindre hotade att stämma EU om de
inför en klimatrelaterad tullavgift.

Grunden för alla WTO-avtal är ”ickediskriminering”;
lika produkter ska behandlas lika oavsett ursprung. Med
”lika” avser WTO dock endast varans funktion. Hur till-
verkningen har gått till – exempelvis hur mycket utsläpp
som orsakas – är inget giltigt skäl för särbehandling.

WTO:s rättspraxis är ännu begränsad, och det är inte
bergsäkert att EU skulle förlora ett sådant här fall. Men
risken finns och redan det påverkar utformningen av kli-
matpolitiska förslag. Det här är dessutom bara ett av
många inslag i ett utsläppshandelssystem som skulle
kunna bryta med WTO-regler.

Om EU i det här fallet framstår som den ”goda” par-
ten kan nämnas att när USA i början av 1990-talet

ville införa en standard för nysålda bilars bränsleförbruk-
ning drog EU upp det inför en Gattpanel (Gatt är numera
en del av WTO) som 1994 dömde till EU:s fördel: USA:s
krav på bränsleeffektivitet ansågs bryta mot Gatts icke-
diskrimineringsregler. På liknande diskmineringsgrunder
skulle sannolikt WTO-regler kriminalisera ett beslut om
att fasa ut glödlampor till förmån för lågenergilampor eller
lagar om hårdare utsläppskrav på kolkraftverk.

Ett annat viktigt område för klimatpolitiska åtgärder
omfattar diverse statsstöd och subventioner som syftar
till att främja förnyelsebar energiproduktion och andra

gröna teknologier eller omstruktureringar från ”gråa” till
”gröna” verksamheter. I en analys om WTO och klimat-
frågan skriven för USA:s kongress står att trots att kli-
matsubventioner ”är ett inhemskt accepterat politiskt
verktyg för att uppnå legitima miljömål” så ryms det
knappast inom dagens WTO-regler eftersom dessa ”inte
skiljer mellan ’bra’ och ’dåliga’ subventioner”.

Ännu svårare är det för den offentliga sektorn att ställa
krav i sina upphandlingar. I WTO-avtalet AGP

(Agreement on Government Procurement) står det att krav
som ställs på ett företag som lämnar bud på ett offentligt
kontrakt måste ”begränsas till sådana som är nödvändiga
för att säkerställa företagets möjligheter att uppfylla kon-
traktet”, vilket alltså utesluter exempelvis krav på arbetsför-
hållanden, mänskliga rättigheter eller miljöhänsyn.

Flera förslag som nu förhandlas inom den så kallade
Doharundan i WTO kan ytterligare inskränka det poli-
tiska utrymmet i klimatfrågan. Exempelvis vill EU och
USA inkludera energisektorn i WTO:s regelverk, vilket
skulle leda till att lokal, hållbar energiproduktion skulle
tvingas konkurrera med multinationella företags storska-
liga och ofta fossilbränslebaserade energiproduktion.

Visserligen var Pascal Lamy, WTO:s generaldirektör,
ödmjuk i samband med mötet på Bali. ”Det är inte i
WTO ett avtal om klimatförändringen kan slutas, utan
snarare i UNFCCC. Ett sådant avtal måste sedan sända
en lämplig signal till WTO om hur dess regler bäst kan
ställas i den hållbara utvecklingens tjänst”, sade han där.
Men det är inte självklart att WTO:s medlemsländer
delar hans uppfattning. Vi kommer förmodligen att 
se sammandrabbningar mellan klimatförhandlare och 
handelsförhandlare framöver.

Enligt Victor Menotti på International Forum on
Globalization utgör handelsministrarnas involvering i
klimatprocessen både ”ett farligt hot och en historisk
möjlighet. Hotet ligger i att WTO:s system av företags-
rättigheter blir det ramverk inom vilket klimatet hante-
ras. Möjligheten ligger i det faktum att WTO:s kärn-
principer om global frihandel är så antitetiskt till vad
som behövs för att undvika en kris att klimatet blir det
främsta imperativet någonsin att förändra den globala
ekonomins regelverk.”

Det är en kommentar som skulle kunna gälla klimat-
frågan i sin helhet; den är både ett livsfarligt hot och en
historisk möjlighet att faktiskt göra världen lite bättre.
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