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Sammanfattning 
 
SwedWatch har undersökt den svenska handeln med Burma från ett människorättsperspektiv. 
Enligt SCB:s statistik är handelsutbytet litet idag men såväl import som export ökar, trots den 
stora risken för tvångsarbete i landet. Bakom statistiken finns både svenska storföretag och 
mindre importörer och exportörer (Svensk handel med Burma avsnitt 2). 
 
Burma är ett land som skulle kunna vara oerhört framgångsrikt, med värdefulla 
naturtillgångar som timmer, olja, gas och värdefulla stenar. Men istället präglas landet av djup 
fattigdom, allvarlig miljöförstöring och notoriska brott mot mänskliga rättigheter. Landets 
militärregim beskrivs ofta som en av de mest repressiva i världen (Burma idag avsnitt 1).  
 
* Så sent som i mars år 2004 exporterade Sandvik bandstål till Myanmar Timber Enterprise, 
ett timmerföretag som ägs och kontrolleras av den burmesiska staten. MTE avverkar landets 
ovärderliga bestånd av teak i syfte att få in pengar till den ekonomiskt pressade regimen. 
Världens sista teakskogar säljs idag ut. Bland kunderna finns svenska importörer som 
Kärnsund Träimport och Hulténs Trä samt den svenska dörrtillverkaren Bordörren.  
 
* Alfa Laval levererar utrustning till landets livsmedelsindustri och grossisten Arno Holm 
köper sedan ett par år tillbaka in burmesisk scampi till sina kunder i restaurangbranschen.  
 
* De flesta svenska klädföretag avstår för närvarande från att importera från Burma. Företaget 
Blåkläder gjorde för några år sedan en annan bedömning, men fick stoppa sina inköp efter 
negativ publicitet och fackliga protester. Fabriken i Burma finns dock kvar. SwedWatch har 
intervjuat den svenske koncernchefen. 
 
USA använder idag bland annat medel som import- och investeringsförbud för att få bort 
militärregimen från makten. EU har hittills främst satsat på politiska sanktioner. För 
närvarande finns det därför inget som hindrar svenska och europeiska företag från att handla 
med landet, vilket har fått organisationer som Svenska Burmakommittén att reagera. 
Kommittén kräver bland annat riktade handelssanktioner mot Burma för att få bort 
militärregimen från makten. Men inget tyder på att EU kommer att ta några steg i en sådan 
riktning den närmsta tiden.  
 
Rapporten avslutas med en diskussion om sanktioner som vapen och vilka effekter 
omvärldens påtryckningar hittills har fått i Burma (Handel eller sanktioner, avsnitt 3).  
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1. Bakgrund 
 
Burma idag – ett land präglat av våld och förtryck 
 
När Burma blev självständigt 1948 ansågs det vara ett land som hade stora chanser att lyckas 
ekonomiskt. Burma var då en av världens största producenter av ris och hade gott om 
naturtillgångar som mineraler och skog. Läskunnigheten var hög, det fanns en fri press och ett 
valt parlament. Men förhoppningarna infriades inte. Snart bröt strider ut i landet mellan de 
kommunistiska rebellerna och landets olika minoritetsgrupper. Efter militärkuppen 1962 
inleddes diktaturen. Politiken som fördes under general Ne Win ledde till ett ekonomiskt 
förfall som fortsatte efter den nuvarande juntans övertag 1988.1 Militären spenderar idag runt 
fyrtio procent av BNP på militära utgifter medan ringa fyra procent läggs på områden som 
hälsa och utbildning.2 På UNDP:s lista över mänsklig utveckling ligger landet på 131:a plats.3 
Enligt Transparency International är Burma det fjärde mest korrumperade landet i världen.4  
 
Idag styr generalerna och befälen i State Peace and Development Council (SPDC) landet med 
järnhand och det burmesiska folkets vardag präglas av ständiga brott mot mänskliga 
rättigheter. FN:s kommission för mänskliga rättigheter uttryckte mot slutet av förra året 
återigen sin djupa oro över de systematiska förtrycket. Män, kvinnor och barn utsätts för 
överfall, tortyr, våldtäkter, tvångsförflyttar och tvångsarbete. Yttrande- och 
organisationsfrihet existerar inte i Burma.5 
 
Trots världssamfundets uppmaningar förs ingen dialog med den demokratiskt valda ledaren 
Aung San Suu Kyi. Hennes parti National League for Democracy (NLD) segrade i valet 1990, 
ett val som juntan tillåtit efter att helt ha missbedömt folkets längtan efter frihet och 
demokrati. Förra året frihetsberövades Aung San Suu Kyi återigen efter en kort tid i frihet. 
Det var efter mörkrets inbrott den 30 maj då en regeringsstödd grupp gick hårt fram med 
järnrör och vässade bambustavar gentemot NLD:s ledare och anhängare i ett avlägset område 
nära Depeyin. Vittnesmål anger att 50-70 personer lämnades dödade eller skadade på marken 
när våldsmännen gav sig iväg från platsen.6  
 
Enligt Amnesty International har våldet trappats upp efter händelserna i Depeyin. Fängslandet 
av personer som fredligt utövar sina demokratiska rättigheter har enligt organisationen ökat. 
Totalt uppskattas antalet politiska fångar till 1 350 idag. Så lite som ett privat brev som 
uttrycker oro för utbildningens kvalitet i landets skolor kan räcka för att hamna i ett 
burmesiskt fängelse.7  
 
Sedan händelserna i maj 2003 har det burmesiska styret presenterat en så kallad färdplan för 
en övergång till demokrati. I mars i år lovade Burmas utrikesminister att Aung San Suu Kyi 
ska friges under våren och några veckor senare tilläts NLD att öppna sitt partihögkvarter på 
nytt. Omvärlden väntar dock på verkliga demokratiska resultat och respekt för mänskliga 
rättigheter.8    
                                                 
1 World Resources Institute (1998), Logging Burma’s Frontier Forests, kap 1.3. 
2 Davies, Svenska Burmakommittén (2002), Företag och mänskliga rättigheter från retorik till praktik – fallet 
Burma, s 8,  
3 United Nations Development Programme (2003), Human Development Report. 
4 NorWatch (2003), Handel, vandel og vår andel, s 9. 
5 Commission on Human Rights, Resolution 2003/12. 
6 Pinheiro (jan 2004), Situation of Human Rights in Myanmar.  
7 Amnesty International (jan 2004), Mission: To Protect and Promote Human Rights. 
8 Pinheiro (jan 2004), Siuation of Human Rights in Myanmar och Svenska Dagbladet den 4 och 18 april 2004. 
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International Labour Organization (ILO) fortsätter att rapportera om förekomsten av 
tvångsarbete i landet. Regimens utlovade löften om att eliminera tvångsarbetet har inte 
infriats.9 År 2000 uppmanade ILO världens regeringar, arbetstagare och arbetsgivare att se 
över sina förbindelser med Burma för att försäkra sig om att man inte bidrar till att främja 
förekomsten av tvångsarbete i landet.10  
 
Idag förekommer tvångsarbete framför allt i trakter med stor militär närvaro, som i områden 
där motståndet mot regimen är starkt och vid landets gränser. Amnesty International och ILO 
rapporterar om hur människor tvingas utföra arbete i samband med infrastrukturprojekt, som 
vägbyggen och olika underhållsarbeten. Fångar tvingas utföra olika arbetsuppgifter åt 
militären och dess apparat. Ibland fungerar tvångsarbetarna till och med som mänskliga 
minröjare.11 Vikigt att påpeka är att ingen idag har en fullständig bild av läget på grund av att 
information är begränsad från ett så slutet land som Burma. Fria fackföreningsinternationalen 
bedömer dock att all ekonomisk verksamhet som är kopplad till Burma bidrar till att 
upprätthålla militärens användning av tvångsarbete.12  
 
Till följd av regimens pågående brott mot mänskliga rättigheter och oviljan att leva upp till 
bland annat FN:s och ILO:s krav, diskuteras omvärldens relationer med landet livligt. EU har 
sedan 1996 en gemensam ståndpunkt om Burma. Den innefattar bland annat ett förbud mot 
vapenexport och mot allt bistånd utom det humanitära. En rad personer som tillhör eller har 
kopplingar till militären och regeringen samt deras familjer nekas att besöka Europa och år 
2000 fattades ett beslut om att deras banktillgångar i Europa skulle frysas. Samma år förbjöds 
export av utrustning som kan tänkas användas för terrorism och internt förtryck. 13 
 
USA har valt att gå längre. Idag råder till exempel ett amerikanskt investerings- och 
importförbud gentemot Burma. Förra året infördes även ett förbud mot överföringar av pengar 
från USA i dollar, i syfte att försvåra handeln med Burma och för att negativt påverka Burmas 
regim och statliga banksystem.14  
 
De svenska företagens handlingsutrymme bestäms av EU:s gemensamma ståndpunkt, som 
alltså inte innehåller något generellt förbud mot handel. Samtidigt uppger 
Utrikesdepartementet att det inte uppmuntrar svenska företag att göra affärer med landet 
idag.15  
 
Ändå handlar svenska företag med Burma. Frågan SwedWatch ställer sig i denna rapport är 
om - och i så fall hur - handel med ett så repressivt land som Burma kan ske på ett etiskt 
försvarbart sätt. Exilregeringen och ledaren Aung San Suu Kyi vädjar till omvärlden om att 

                                                 
9 ILO, Developments concerning the question of the observance by the Government of Myanmar of the Forced 
Labour Convention, 1930 (no. 29), november 2003. 
10 ILO, International Labour Conference adopts Resolution targetting forced labour in Myanmar (Burma), 
pressrelease från ILO den 14 juni 2000.  
11 Amnesty International (jan 2004) Mission: To Protect and Promote Human Rights samt ILO, Development 
concerning the question of the observance by the Government of Myanmar of the Forced Labour Convention, 
1930 (no. 29), november 2003. 
12 www.global-unions.org/burma/letterone.asp  
13 EU, Rådets gemensamma ståndpunkt om Burma/Myanmar från den 28 april 2003 samt Wallensteen, Staibano 
och Eriksson (2004), Routes to Democracy in Burma/Myanmar s 6. 
14 Burma Campaign UK (2004), The European Union and Burma: The Case for Targeted Sanctions, s 13. 
15 Samtal med Marie-Louise Kärrlander, kansliråd på Utrikesdepartementet. 

http://www.global-unions.org/burma/letterone.asp
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inte handla med eller investera i Burma. De anser att handeln bara gynnar militären och en 
liten elit i landet.16   
 
Det svenska handelsutbytet med Burma är idag litet men det ”smygökar”, som UD 
konstaterar. Samtidigt hänvisar företagen snarare till generella uttalanden och 
uppförandekoder än till konkreta fakta om situationer hos exportörer och kunder. Om de alls 
vill uttala sig i den laddade frågan om Burma vill säga.  
 
 
 
2. Svensk handel med Burma 
 
Den svenska handeln med Burma är enligt statistiken liten men ökande.17  
 
* Enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror uppgick importen till ett värde av drygt 37 
miljoner kronor förra året och bestod av varor som kläder, skaldjur, trävaror och virke. 
Exporten uppgick till ett värde av runt 20 miljoner kronor och det var framför allt järn och 
stål, apparater för uppvärmning och avkylning, gummivaror och mätinstrument som svenska 
företag sålde till Burma.  
 
* En jämförelse med år 2000, det år då ILO uppmanade till en översyn av handelsrelationerna 
med Burma, visar att den svenska importen ökat med över 50 procent sedan 2000. Då låg 
importen på 24,5 miljoner kronor. Exporten har mångdubblats från en nästan obefintlig nivå 
på 1,3 miljoner år 2000.  
 
Viktigt att påpeka är att det finns en risk för att statistiken från SCB inte ger en helt 
sanningsenlig bild. Den fria rörligheten inom EU gör det svårare att få fram exakta siffror18. 
När det gäller exempelvis svensk träimport verkar det vara allmänt känt att en del trä som 
klassas som till exempelvis thailändskt eller kinesiskt i själva verket kommer från Burma19.  
 
Utöver detta säger en del företag som SwedWatch varit i kontakt med att de bevakar Burma. 
Även om de kanske inte har några affärsrelationer med landet idag utesluter de inte att de kan 
komma att ha det i framtiden om det skulle vara ekonomiskt intressant för dem. 
 
 
En del av den svenska handeln berör den unika och hotade skogen i Burma.  
 
 
2.1 En skogsindustri som göder konflikterna och regimen 
 
Som tidigare nämnts har Burma gott om värdefulla naturtillgångar. Ett exempel är skogen. I 
Burma liksom i många andra länder är kontrollen över naturtillgångarna en viktig nyckel till 
makt. Sedan 1988 är det militärregimen som haft kontrollen över den burmesiska skogen och 
inkomsterna från handeln med timmer spelar enligt en rad människorättsorganisationer en 

                                                 
16 Davies, Svenska Burmakommittén (2002) Företag och mänskliga rättigheter från retorik till praktik – fallet 
Burma, s 7. 
17 Statistiska centralbyråns Statistikdatabas. 
18 Detta enligt Börje Risinggård, chef för Importrådet på Svensk Handel. 
19 Samtal med Jörgen Wenshöj på Danske Trälast samt Svenska Naturskyddsföreningen Världens sista 
teakskogar säljs ut. 
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viktig roll för regimens möjlighet att hålla sig kvar vid makten. Trots att redan 40 procent av 
BNP går till militära utgifter idag, räcker pengarna inte till för militärens ambitioner. 
Inkomster från timmerindustrin fyller på i statskassan.20  
 
2001 stod timret för elva procent av de lagliga inkomsterna från utlandet. Regimen använder 
också skogen som ett led i sin så kallade resursdiplomati där koncessioner för avverkning av 
trä byts mot politiskt stöd hos inflytelserika affärsmän och en del av landets stridande grupper. 

Samtidigt riskerar konflikterna på sikt att skärpas, skriver den brittiska organisationen Global 
Witness i sin senaste rapport.21 
 
”…mycket av resursbasen har redan försvunnit. När naturens tillgångar i dessa gränstrakter en 
gång tömts ut, kommer inte bara de verkliga utsikterna för en hållbar utveckling att ha 
försvunnit. De underliggande konfliktorsakerna kommer att finnas kvar, kanske förstärkta av 
denna plundring.” 22 
 
Landets skogar är på många sätt unika och den biologiska mångfalden är stor och värdefull. I 
de burmesiska bergsområdena finns till exempel naturligt förekommande teak, starkt åtråvärld 
på världens exportmarknad. Officiell statistik visar att den tillåtna årsavverkningsvolymen av 
teak konsekvent överskridits med minst 15 procent sedan 1970 och enligt Global Witness 
ökar exploateringen i takt med att regimen behöver pengar23. I organisationens rapport ges det 
också exempel på hur tvångsarbete och tvångsförflyttningar är kopplade till skogssektorn24. 
 
”Jag började arbeta för Skogsministeriet två veckor innan jag gav mig av; Jag var tvungen att 
köra teakstockar i min oxkärra. Soldaterna sa att de skulle straffa en – binda dig till exempel – 
om du inte kom till jobbet”, berättar en flykting för EarthRights International.25  
 
Militären är direkt inblandad i skogsindustrin. Central i sammanhanget är också det statsägda 
timmerföretaget Myanmar Timber Enterprise (MTE). MTE lyder direkt under Burmas 
skogsministerium och har som uppgift att generera inkomster till detta. Teoretiskt sett har 
MTE monopol på teaken, men en del arbeten läggs ut på privata aktörer. De lukrativa 
kontrakten tilldelas ofta de företag som har nära kontakt med den militära eliten i landet.26 
 
Avskogningen har enligt World Resources Institute mer än fördubblats sedan dagens regim 
kom till makten 1988. Såväl regimen och MTE som utländska bolag och etniska minoriteter 
har bidragit till förstörelsen. Läget är värst vid gränserna till Kina och Thailand, skriver 
organisationen, där en destruktiv skogsavverkning bland annat lett till massiv jorderosion, 
igenslamning av vattendrag, översvämningar och akut vattenbrist.27  
 
Svenska Sandvik har i år haft Myanmar Timber Enterprise som kund. Svenska Hulténs Trä 
importerar teak från såväl MTE som de privata företag som tilldelats kontrakten. Den svenska 

                                                 
20 Global Witness (2003) A Conflict of Interests, s 7-11 och 50. World Resources Institute, Logging Burma’s 
Frontier Forests, kap 2.1-3.1 och key findings. 
21 Global Witness (2003) A Conflict of Interests, s 8-10. Global Witness studerar kopplingen mellan exploatering 
av naturresurser och brott mot mänskliga rättigheter. 
22 Global Witness (2003) A Conflict of Interests, s 8. 
23 Global Witness, (2003) A Conflict of Interets, s 36-37. 
24 Global Witness (2003) A Conflict of Interests s 53-55. 
25 Citerad i Global Witness (2003) A Conflict of Interests, s 54. 
26 Global Witness (2003) A Conflict of Interests s 10, 32, 33, 36, 37, 50. 
27 World Resources Institute (1998), Logging Burma’s Frontier Forests, 1998, key findings. 
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dörrtillverkaren Bordörren köper och tillverkar dörrar av den burmesiska teaken, vilka sedan 
bland annat går på vidare export till Japan.  
 
 
2.2 Sandviks export till regimens timmerföretag 
 
Sandvik har under de senaste åren sålt bandstål till Myanmar Timber Enterprise. Bandstål 
används till sågar inom träindustrin. Enligt Sandviks presschef Per Lundsjö känner Sandvik 
till att MTE ägs och kontrolleras av den burmesiska staten, men företaget vill inte göra några 
”politiska uttalanden”.  
 
SwedWatch har bett om att få uppgifter om när Sandvik inledde sina affärsrelationer med 
MTE och om de exakta volymerna som sålts under åren. Sandvik har inte velat ge någon 
information om detta. Affärerna under förra året uppgick dock enligt Sandvik till ett värde 
under 200 000 dollar för hela koncernen. Per Lundsjö påpekar att det under de senare åren har 
handlat om små partier som sålts via en agent och att affärerna bygger på gamla order. Så sent 
som i mars 2004 gick en leverans till MTE från Sandvik. 
 
- Vi följer utvecklingen i Burma mycket noga. I dagsläget finns det inga allmänna 
handelsrestriktioner mot landet. Men inom EU pågår en diskussion om huruvida sanktionerna 
bör skärpas. I väntan på denna översyn gör vi idag inga nya affärer med kunder i Burma”, 
säger Per Lundsjö.  
 
Utöver leveranserna till MTE har även Sandviks affärsområde ”Mining and Constructions” 
exporterat till Burma, huvudsakligen krossar och reservdelar till krossar. Dessa används bland 
annat till vägbyggen och stenbrott. Sandvik vill inte ge information om hur länge de här 
leveranserna har skett, inte heller vilken kunden i fråga är i Burma.  
 
Som tidigare skrivits bedöms risken för tvångsarbete vara stor både i infrastrukturprojekt som 
vägbyggen och inom skogsindustrin. På frågan om hur Sandvik ser på risken för tvångsarbete 
i sina kunders verksamhet svarar Per Lundsjö att Sandvik självklart är emot tvångsarbete, 
liksom andra kränkningar av mänskliga rättigheter. 
 

- Däremot kommenterar vi aldrig våra enskilda affärsrelationers agerande i massmedia. 
Vi har istället valt att diskutera denna typ av problem direkt med företagen i fråga, 
säger Per Lundsjö. 

 
Inom debatten om företagens etiska ansvar diskuteras frågan om kundansvar. Sandvik anser 
att företaget har ett sådant ansvar.  
 
- Visst tvingas vi ibland att göra etiska bedömningar även på kundsidan. Om vi får kunskap 
om att en kund uppför sig på ett sätt som vi inte kan acceptera och inte är öppen för 
diskussion, kan vi mycket väl omvärdera vår roll som leverantör. Men, återigen, när det gäller 
enskilda kunders agerande kommenterar vi aldrig vad vi tycker genom massmedia. Det gör vi 
direkt med kund. 
 
Någon kommunikation har dock inte skett med Sandviks kunder i Burma, meddelar Per 
Lundsjö, eftersom företaget inte har personal eller egen verksamhet i landet. Däremot har 
Sandvik agerat genom att ta in information från EU och andra källor, säger han, vilket legat 
till grund för företagets beslut om ett handelsstopp som gäller tills vidare. 
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2.3 Den svenska teakimporten 
 
Trä och produkter av trä stod enligt SCB:s statistik för runt hälften av den svenska importen 
från Burma förra året. Utöver denna import kan exempelvis burmesisk teak komma till 
Sverige via andra länder, som Thailand och Kina, utan att detta syns vare sig i statistiken eller 
på certifikaten som försäljarna visar inköparna.  
 
Svenska Hulténs Trä är ett av de företag som importerar teak till Sverige.28 Jörgen Wenshöj, 
divisionschef på Danske Trälast som äger det svenska företaget, vill inte säga hur mycket teak 
Hulténs Trä importerar från Burma idag, men han talar om en fallande import på grund av den 
dåliga konjunkturen.  
 
I branschen skiljer man på trä från urskog och från träplantager och enligt Jörgen Wenshöj 
köps båda sorter in. Träet kommer från Myanmar Timber Enterprise eller de privata företag 
som har tillåtelse att avverka teak i Burma. Danske Trälast tar hjälp av en agent när de gör 
sina affärer. Ibland direktimporteras trät, ibland köps det in av de internationella 
handelshusen. 
 
Utöver detta är Jörgen Wenshöj väl medveten om att en del teak han köper kan vara från 
Burma, trots att certifikaten anger något annat.  
 
-  Ja så är det ju traditionellt när man handlar med vissa länder, det ska man ha klart för sig. 
Allt är dokumenterat, men jag är inte säker på att det är riktigt. Vi är inte så naiva, säger 
Jörgen Wenshöj. 
 
Enligt Jörgen Wenshöj arbetar företaget för att kunna garantera att träet de säljer kommer 
därifrån de säger att den kommer. De informerar också alltid kunden om skillnaden mellan 
urskogsteak och planterad teak så att kunden sedan kan välja.  
 

- Själva föredrar vi ju plantageteak, men vi kan inte välja å deras vägnar. Så länge det är 
lagligt att importera teak har vi hittills valt och köra med en form för att kontrollera 
köp och sälj. Men det är inte vår intention att öka utan snarare tvärtemot att reducera 
inköpen, säger Jörgen Wenshöj. 

 
Han säger att han aldrig har fått några indikationer från deras egna kontakter om att 
tvångsarbete skulle användas inom träindustrin och han har heller aldrig funderat över om den 
infrastruktur som måste användas för att frakta teaken kan innehålla tvångsarbete. Så vitt han 
vet sker transporterna med hjälp av elefanter och genom flodtransporter till Rangoon. I stort 
anser Jörgen Wenshöj att Hulténs och Danske Trälasts handel bidrar till att de som arbetar 
inom den burmesiska träindustrin kan tjäna sitt levebröd. 
 

- Sedan är vi såklart klara över att det vid vissa tillfällen även finns andra intressen 
involverade. Det är ju allmänt känt att det finns en militärregim i Burma, säger Jörgen 
Wenshöj.   

 
Bojkotter tror han generellt inte på. Så länge vare sig FN eller EU formulerar sig klart kring 
frågan om bojkott, säger Jörgen Wenshöj, så är det inte heller företagens uppgift att göra det. 

                                                 
28 Hulténs Trä har för närvarande 17 anställda och en omsättning på cirka 80 miljoner kronor. 
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- Så länge världssamfundet inte har haft anledning till att skrida in för Burma eller 

Myanmar, och så länge det internationella samfundet inte kan enas om det finns fog 
för bojkott eller embargo mot landet, måste vi prova och se om vi kan hjälpa några av 
de här personerna som arbetar med träarbete i Burma att tjäna sitt levebröd. 

 
SwedWatch har även sökt Kärnsund Träimport. Företaget vill inte ställa upp för en intervju 
men meddelar att det köper burmesisk teak. De har dock ingen egen kontakt med några 
burmesiska företag utan träet köps via Hong Kong, Thailand och Indien. 
 
En av Kärnsund Träimports kunder är den svenska dörrtillverkaren Bordörren, ett företag som 
framför allt säljer sina produkter till svenska byggföretag och bygghandlare.29 Enligt Bernt 
Liljegren, som är inköpsansvarig på Bordörren, försöker företaget idag erbjuda alternativ till 
den laddade teaken. Just nu tittar de på prover från det italienska företaget ALPI som försöker 
få fram fanér i ett teakliknande material. 
 
-  Vi håller på att ta fram alternativ för att slippa diskussionen om teak. Vi försöker komma 
ifrån det. Men så har vi lite export på Japan också. Där är det svårt att komma runt det. De vill 
helst ha teak, säger Bernt Liljegren till SwedWatch.  
 
 
2.4 Sverige och den burmesiska klädindustrin 
 
En annan viktig gren i Burmas ekonomi är landets klädindustri. Många svenska klädföretag 
väljer idag att handla med andra tyg- och klädproducerande länder än Burma. ”Burma är väl 
Burma och inget önskeland att handa med direkt”, säger en anonym inköpare till SwedWatch.  
 
En del företag hänvisar till sina generella policys för etik när de får frågor om Burma. Hennes 
& Mauritz skiljer delvis ut sig ur mängden genom att gå ett steg längre. Hennes & Mauritz har 
ingen verksamhet i och köper inga varor från Burma idag. I en nyantagen policy från i mars 
2004 lovar företaget dessutom att konsultera organisationer som Svenska Burmakommittén 
innan några initiativ till handel eller investeringar tas i förhållande till landet. Detta för att ta 
del av de ståndpunkter som förs fram av grupper som arbetar för demokrati och mänskliga 
rättigheter i Burma.30 
 
”Vi välkomnar H&Ms initiativ och ser detta som ett exempel på ett företag som är socialt 
ansvarstagande i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter”, säger Dr. Thaung Htun, 
representant för FN-frågor i Burmas exilregering National Coalition Government of the Union 
of Burma. 31 
 
Företaget Blåkläder, som tillverkar arbetskläder för främst den svenska marknaden, gjorde för 
några år sedan en annan bedömning än många andra svenska företag. I mitten på 90-talet 
etablerade Blåkläders ägare tillsammans med det franska företaget Guston Molinel en fabrik i 
Burma. Produktionen kom igång 1999 och fabriken stod enligt den norska tidningen 
Dagbladet för runt 20 procent av Blåkläders totala produktion år 200232. Enligt Guston 

                                                 
29 Bordörren ägs till helt av norska Nordan A/S  och är det norska företagets dotterbolag i Sverige. Bordörren 
hade förra året 75 anställda och en omsättning på 77 miljoner. 
30 Svenska Burmakommittén, pressmeddelande den 29 mars 2004. 
31 Ibid. 
32 Dagbladet den 25 augusti 2002.  
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Molinel handlade det om ”ett antal provleveranser”33. Efter stark kritik i både Sverige och 
Norge, inte minst från fackligt håll, avbröt Blåkläder sin import från Burma. Beslutet kom 
bland annat efter att norsk press rapporterat om att landets postanställda riskerade att ha 
försetts med arbetskläder som tillverkats i Burma. I Norge råder en informell bojkott 
gentemot Burma efter att statsminister Kjell Magne Bondevik 1997 vädjat till norskt 
näringsliv om att inte handla med landet.34  
 
Vi har sökt Blåkläder för att få höra mer om deras resonemang kring Burma, men företaget 
har inte velat uttala sig. Blåkläder äger idag 50 procent av den franska klädtillverkaren Guston 
Molinel. Guston Molinel är idag ensam ägare till fabriken i Rangoon och företagets 
koncernchef, svensken Krister Kling, berättar att företaget vände sig till asiatiska kunder när 
skandinaverna sa nej efter protesterna.  
 

- Vi har tagit vårt ansvar för att ha fabriken igång och för att finna lösningar, så 
personalen har inte tagit någon skada. Men arbetstillfällen försvinner, det har redan 
försvunnit 200 textilfabriker i Rangoonområdet de sista två åren, och det tycker jag är 
hemsk trist, säger Krister Kling. 

 
Fabriken ligger i Rangoons industriella zon Hlaing Thar Yar och har idag 500 anställda. Som 
enda ägare har Guston Molinel ensamt inflytande över frågor som arbetsförhållanden och 
anställningsförfarande. Enligt Krister Kling certifierades fabriken enligt SA8000 år 2001 av 
Den Norske Veritas. SA8000 är ett certifieringssystem som ställer krav på nio områden, 
däribland förbud mot tvångsarbete.35  
 
De anställdas löner beskriver Krister Kling som ”konkurrenskraftiga” och i branschens övre 
snitt. En anställd som jobbar i produktionen på fabriken tjänar idag runt 32 dollar per månad. 
Utöver detta har de anställda tillgång till fri sjukvård, transporter till och från arbetet och en 
kantin på plats, berättar Krister Kling för SwedWatch. 
 
Han säger sig till viss del vara emot det fruktansvärda sätt som regimen styr landet på, men 
han är helt och hållet emot handelssanktioner mot landet. Tvärtom anser han att just handel är 
vägen att gå för att få till stånd positiva förändringar i landet. 
 

- Får man igång handeln får man automatsikt en kader av människor som får en bättre 
levnadsstandard. Automatiskt kommer det då att bli ett tryck underifrån så att det blir 
en förändring. Men när man slår undan benen hela tiden då blir ju folk apatiska, säger 
Krister Kling.  

 
Han avvisar också argumenten om att regimen legitimeras och alla gånger stärks ekonomiskt 
av handel med omvärlden. Debatten om Burma anser han är skev och han tycker att den tar 
bort strålkastarna från andra asiatiska länder som också bryter mot de mänskliga rättigheterna, 
som Kina till exempel. Idag är det politiskt korrekt att vara emot handel med Burma, medan 
det är inkorrekt att inte vara i Kina, säger Krister Kling. 

 

                                                 
33 E-mail från Guston Molinels koncernchef Krister Kling den 14 april 2004. 
34 Uppgifterna kommer från SwedWatchs intervju med Krister Kling, koncernchef för Guston Molinel, samt från 
Dagbladet den 25 augusti 2002. 
35 De andra kraven gäller områden som minimiålder, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, frihet att organisera sig 
i fackföreningar, diskriminering, disciplinstraff, arbetstider, löner, mutor och kontroll. Externa kontroller sker av 
de företag som certifierats. För mer information se www.cepaa.org  

http://www.cepaa.org/
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- Burma har ju bara 45 miljoner invånare så den ekonomiska implikationen av att inte 
vara där är inte så stor, men om man kan sälja en Coca Cola till varje kines så tjänar 
man bra med pengar. Men det är lite synd, säger Krister Kling till SwedWatch.  

 
 
En annan del av den svenska handeln med Burma berör den burmesiska livsmedelsindustrin. 
Alfa Laval exporterar separatorer och värmeväxlar medan restauranggrossisten Arno Holm 
importerar scampi från landet. 
 
 
2.5 Alfa Lavals leveranser till livsmedelssektorn 
 
Alfa Laval säljer idag reservdelar till framför allt värmeväxlar och separatorer, som 
ursprungligen såldes till Burma på 70- och 80-talet. Enligt företagets egna uppgifter uppgår 
denna försäljning till ett värde av runt 30 000 - 40 000 euro om året. Alfa Lavals vice vd Peter 
Leifland berättar att det utöver detta förekommer en del nyförsäljningar i begränsad 
omfattning. Kunderna finns huvudsakligen inom livsmedelssektorn.  
 
SwedWatch har efterfrågat information om namn på kunder och uppgifter om 
nyförsäljningarna. Vi har också bett om information om värdet av försäljningarna av 
huvudutrustning som gjort tidigare decennier. Alfa Laval har dock inte velat offentliggöra 
detta.  
 
När det gäller dagens försäljningar har inga etiska avvägningar gjorts, berättar Peter Leifland. 
 

- Vi säljer framför allt reservdelar och har bedömt att vi vill sälja till de kunder vi har. 
Det finns ingen etisk analys gjord. Det kan jag säga. 

 
Alfa Laval baserar idag sina etiska avvägningar på FN:s Global Compact, som bland annat tar 
upp frågan om tvångsarbete.36 Företaget anser att det har ett kundansvar inom den sfär där de 
har möjlighet att påverka. Etikansvarige David Ford anser för närvarande att frågan om 
kunders tillvägagångssätt vid anställning ligger utanför denna sfär. Kunderna i Burma 
granskas inte och frågan om tvångsarbete finns inte med bland säljvillkoren. När det gäller 
den egna produktionskedjan ingår dock frågorna om barn-, tvångs- och slavarbete som några 
av huvudpunkterna när exempelvis leverantörer ska utvärderas. 
 
”Vi har tiotusentals kunder runt om i världen. Många av våra produkter säljs via distributörer 
och då kan vi inte veta vem som är slutkunden. Det är inte praktiskt att ”godkänna” alla våra 
kunder på detta sätt”, skriver David Ford till SwedWatch.  
 
I länder där etiska dilemman är vanliga och värderingarna skiljer sig märkbart från de 
västerländska finns det dock kunder och industrier som Alfa Laval inte säljer till, skriver 
David Ford vidare. Vice vd Peter Leifland meddelar också att Alfa- Laval omedelbart skulle 
överväga att avbryta leveranser till Burma om företaget fick kännedom om att kunderna 
använder tvångs- eller barnarbete. Hittills har dock inga sådana uppgifter framkommit. 
 
Alfa-Laval uppmuntrar försäljningscheferna att be om vägledning om de är tveksamma. För 
tillfället arbetar företaget med att implementera sina etiska principer. Under året påbörjas till 

                                                 
36 För information om FN:s Global Compact se www.unglobalcompact.org 
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exempel en utbildning för säljpersonalen. Processen reser frågor som liknar dem som 
SwedWatch ställer. 
 
 
2.6 Scampi från Burma 
 
År 2002 började skaldjur förekomma som en ny post i SCB:s statistik över svensk handel med 
Burma.37 Importören är grossisten Arno Holm som förser restauranger runt om i Sverige med 
livsmedel. Enligt företagets inköpsansvarige köps sex till åtta containrar med scampi in per år. 
Sedan importen började för drygt två år sedan har det totala inköpsvärdet legat på ett värde av 
cirka 10 miljoner kronor.  
 
Skaldjuren direktimporteras och lokalt tar företaget hjälp av ett Hong Kong-företag som köper 
in och paketerar produkterna i Burma innan de skickas till Sverige. Där säljs de sedan i Arno 
Holms eget märke. Även om det inte är några stora mängder som köps in står scampin för 
mellan fem till tio procent av företagets omsättning, som förra året låg på 140 miljoner 
kronor. 
 
Arno Holm har avstått från att svara på de frågor som SwedWatch har ställt angående risken 
för tvångsarbete med mera. 
 
Många andra företag säger att de inte köper in några skaldjur från Burma. Importören Peo 
Saxe direktimporterar sina produkter och har därför kontroll över varifrån hans varor kommer. 
Han berättar dock att det inte alltid är så om ett företag inte håller i importen själv och istället 
köper in skaldjur från andra europeiska länder.  
 
- Nere på kontinenten packar de om en del varor och slutligen är det svårt att veta varifrån de 
kommer. En hel del sådant kommer från kontinenten till Sverige. Vilket ursprungslandet är då 
är svårt att svara på om man inte har fått leverantören att uppge det, säger Peo Saxe till 
SwedWatch. 
 
 
 
3 Handel eller sanktioner? 
 
3.1 Krav på strängare sanktioner 
 
Företag har idag ett stort inflytande i utvecklingsländer. I Burma ställs denna fråga på sin 
spets i diskussionen om sanktioner gentemot landet. Den 26-27 april 2004 fattar EU:s 
utrikesministrar beslut om en ny gemensam ståndpunkt om Burma. Inför detta har Svenska 
Burmakommittén38 och dess systerorganisationer i Europa verkat för att EU precis som USA 
ska införa strängare ekonomiska sanktioner. Organisationerna kräver att alla investeringar och 
transaktioner förbjuds. De vill också förbjuda import av varor som kommer från företag som 
ägs av militären eller deras samarbetspartners samt import av timmer och andra varor som 
kommer från sektorer där staten har mer eller mindre monopol.39   

                                                 
37  SCB:s Statistikdatabas. 
38 Svenska Burmakommittén är en ideell förening som sprider information om Burma. Dess mål är att 
omvärldens politik mot landet ska skärpas fram till dess att regimen visar respekt för mänskliga rättigheter och 
demokrati. 
39 Burma Campaign UK (2004) The European Union and Burma: The Case of Targeted Sanctions, s 6. 
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- Vi ser dagens EU-sanktioner som marginella och symboliska. De har ingen effekt på 

regimens ekonomiska försörjning, säger Penny Davies, ordförande i Svenska 
Burmakommittén. 

 
Inom EU är länderna dock splittrade i Burmafrågan. Storbritannien och Danmark är två länder 
som hittills har velat skärpa sanktionerna medan länder som Tyskland och Italien har intagit 
en motsatt position. Marie Louise Kärrlander, kansliråd på Utrikesdepartementet, beskriver 
Sverige som en av unionens ”hardliners”, men att klart ta ställning i frågan om just 
handelssanktioner är svårt, säger hon, eftersom risken är stor att de också slår hårt mot 
civilbefolkningen. 
 
En färsk pilotstudie från Uppsala universitet visar att det idag är svårt att säga exakt vad 
sanktionerna mot Burma hittills har fått för effekt. Det konstateras dock att regimen känner 
sig pressad och den senaste tidens löften om politiska reformer ska ses mot bakgrund av detta. 
Forskarna bakom studien rekommenderar EU att stärka och förbättra de sanktioner som 
unionen har idag och att länka dem till ett antal tydliga krav. De efterlyser också mer 
forskning och analys kring hur de olika sanktionsverktygen slår för att på bästa sätt kunna 
göra detta.40  
 
FN:s särskilde rapportör, Paulo Sérgio- Pinheiro, tar i sin senaste rapport från Burma upp 
frågan om hur civilbefolkningen påverkas av omvärldens sanktioner. Han presenterar några 
preliminära upptäckter och hans oro gäller de redan svaga grupperna i Burma. Paulo Sérgio- 
Pinheiro poängterar att regimens usla skötsel av ekonomin givetvis har en stor betydelse för 
dessa gruppers svårigheter, men han menar att även sanktionerna spelar in. Enligt Paulo 
Sérgio- Pinheiro ska USA:s importförbud, i kombination med Europas konsumentbojkotter 
och en nedgång för tillverkare och utländska investerare generellt, ha resulterat i att minst 62 
fabriker har fått stänga, de flesta inom textilindustrin. Detta har lett till att runt 50 000 
personer har blivit utan jobb, skriver Paulo Sérgio- Pinheiro, varav den stora majoriteten är 
kvinnor som ibland är hushållets enda inkomstkälla.41 
 
”Kvinnor och särskilt flickor verkar vara särskilt sårbara för risken att säljas som 
prostituerade, att utnyttjas eller att bli illegala flyktingar, särskilt de som lämnat sina byar för 
att finna arbete i de där fabrikerna (de nedlagda fabrikerna, författarens kommentar) och som 
nu inte har något arbete eller någon plats att gå till.” 42 
 
Dessa uppgifter är oerhört svåra att verifiera. Viktigt att tillägga är att regimen aktivt försökt 
och givetvis gärna ser att en negativ bild av sanktionerna förs ut i internationell media. 43 
Samtidigt begränsar samma regim många gånger omvärldens möjligheter att få fullständiga 
bilder av situationen.  
 
Burmakommittéerna är övertygade om att det går att rikta sanktionerna så att de negativa 
effekterna för civilbefolkningen blir minimala. De skriver i sin senaste rapport att en majoritet 
av civilbefolkningen är verksam inom den informella ekonomin, som inte är beroende av 
utländska investeringar och omvärldens marknader.44    

                                                 
40 Wallensteen, Staibano och Eriksson (2004), Routes to Democracy in Burma/Myanmar. 
41 Pinheiro (jan 2004), Siuation of Human Rights in Myanmar. 
42 Ibid. 
43 Wallensteen, Staibano och Eriksson (2004), Routes to Democracy in Burma/Myanmar, s 10-11. 
44 Burma Campaign UK (2004), The European Union and Burma: The Case of Targeted Sanctions, s 5. 
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- När det är en liten minoritet som drabbas får man väga det mot det pågående förtryck 

som vidmakthålls genom att regimen stannar kvar vid makten. Idag finns det en 
demokratiskt vald opposition som gör den avvägningen och som ber om att vi inte ska 
investera i eller handla med Burma, säger Penny Davies.  

 
 
3.2 Kommentarer av den svenska bilden 
 
Vi har bett Svenska Burmakommittén och UD att kommentera de uppgifter som SwedWatch 
har presenterat i denna rapport om de svenska företagen. 
 
Även om handeln med Burma är liten anser Svenska Burmakommitténs ordförande Penny 
Davies att bilden som växer fram är nedslående. Det går inte att investera i eller handla med 
Burma utan att bidra till förtrycket och regimens fortlevnad, säger hon, och om ett företag 
hävdar tvärtom ligger bevisbördan på företaget. 
 

- Ett företag som handlar med ett land där vi vet att kränkningar sker mot de mänskliga 
rättigheterna måste göra en gedigen och framför allt en offentlig analys av effekterna 
av den verksamheten, säger Penny Davies. 

 
Hon anser att samtliga företag som nämns i SwedWatchs rapport brister i den analysen. När 
ett företag avstår från att uttala sig eller, som i fallet med till exempel Sandvik och Alfa Laval, 
avstår från att ge efterfrågade uppgifter, anser hon inte att de uppträder trovärdigt. 
  

- Många företag säger att vår närvaro eller vår handel alltid leder till förbättringar. Det 
är naivt att tro det, särskilt i ett land som Burma. Ett företag som hävdar detta måste 
bevisa det annat än i generella ordalag, säger Penny Davies. 

 
Burma är Burma, säger hon, och går inte att jämföra med andra länder, som Guston Molinels 
koncernchef vill göra. 
 

- Kina har sin problematik, men det är en annan fråga. Det finns många problem i andra 
länder, men det är inte en ursäkt för att blunda för problemen i Burma.  

 
Svenska Burmakommittén poängterar att det för närvarande är ett politiskt ställningstagande 
att vara i eller handla med Burma. Penny Davies hoppas därför att de svenska företagen ska 
omvärdera sina beslut och följa den demokratiskt valda oppositionens råd om att inte handla 
med eller investera i landet. 
 
- Jag tycker att det är sorgligt att företagen inte tar sitt ansvar utan bara hänvisar till att 
politikerna inte förbjuder handelsrelationerna. Jag tycker att vi skulle ha en nollvision i 
Sverige även om inga EU-sanktioner finns. Företagens argumentation visar dock på behovet 
av att de europeiska politikerna agerar, säger Penny Davies. 
 
Marie-Louise Kärrlander på UD konstaterar att Sverige inte kan garantera att det inte 
importeras produkter som framställts med hjälp av tvångsarbete i Burma idag.  
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- Nej, det är svårt och sedan har vi ju det här med att reglerna för ursprungsmärkning 
kan kringgås. Varor kan skeppas från Burma till andra länder och säljas vidare som 
färdiga produkter därifrån, säger hon till SwedWatch. 

 
UD avstår dock från att kommentera de beslut som tas och har tagits av de företag Swedwatch 
nämnt i denna rapport. 
 
 
 
4 Summering 
 
Åsikterna om handel med Burma går starkt isär. Frågan både engagerar och splittrar. USA:s 
och EU:s politik skiljer sig åt på ett betydande sätt. I Sverige fattar svenska företag, även 
inom samma bransch, helt olika beslut i förhållande till landet.  
 
Sveriges handel med Burma är liten, men så länge inga formella beslut finns som förbjuder 
den blir inte frågan bara om utan också hur svenska företag bör handla med landet.  
 
SwedWatchs undersökning visar på brister i den etiska analysen. Importen av teak fortsätter, 
trots information från organisationer om ekologiska effekter och tvångsarbete inom industrin. 
Svensk handel sker med den burmesiska statens värdefulla timmerföretag, MTE, som har som 
uppgift att dra in pengar till den regim som omvärlden starkt kritiserar. Sandvik hade företaget 
som kund så sent som i mars i år. När SwedWatch kontaktade Sandvik meddelade företaget 
att de tills vidare inte tänker göra några nya affärer med Burma.   
 
Under undersökningen har Swedwatch ofta fått generella svar snarare än konkreta fakta om 
situationen hos kunder och exportörer. Vi får därför inte någon fullständig bild av hur den 
svenska handeln med Burma ser ut. Öppenheten brister. Många har avstått från att svara på 
frågor som är väsentliga för att allmänheten ska kunna bedöma företagens etik. Behovet av en 
fungerande ursprungsmärkning är också tydligt, för att konsumenter och inköpare ska kunna 
välja om de vill köpa varor från Burma eller inte. 
 
Trots år av påtryckningar sitter militärregimen fortfarande kvar. Enligt internationella 
institutioner och organisationer är tvångsarbete och andra klart fördömda brott mot mänskliga 
rättigheter fortfarande utbredda i landet. Vi hoppas att denna rapport ska bidra till den 
fortsatta diskussionen. 
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