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Jordbruket har alltid varit en omtvistad fråga i WTO av flera skäl: mat är viktigt, 
väldigt många är beroende av livsmedelsproduktion för sin försörjning, och WTO:s 
regler och riktlinjer spelar en stor – för att inte säga avgörande – roll i 
livsmedelsproduktionens utformning. Vi pratar ofta om jordbruket som om bönderna 
var de enda producenterna och spelarna. Men bönder är en heterogen grupp som 
omfattar allt från självhushållning till storföretag och vi glömmer lätt att av den dryga 
miljard kvinnor och män i världen som är sysselsatta i jordbruket är över 40 % 
lönearbetande lantarbetare – som fortfarande är den största enskilda gruppen 
löntagare globalt. IUL är en internationell facklig federation som företräder ca 10 
miljoner arbetstagare som jobbar i jordbruket, i livsmedels- och dryckesproduktion, i 
restaurang och catering – ja, på varje nivå i det globala livsmedelssystemet. Som 
fackförening ser vi på jordbruket ur ett perspektiv som genomsyras av våra 
medlemmars arbets- och levnadsvillkor och rättigheter – inklusive rätten till hållbar 
försörjning och den internationellt erkända rätten till mat, som är oskiljaktigt 
förbunden med deras rättigheter som arbetstagare eftersom så många av dem som 
går hungriga i världen idag är lantarbetare. 

Spänningarna kring maten och jordbruket lever kvar i WTO, vilket till stor del beror på 
motstånd mot den grundläggande maktobalans som är inbyggd i Jordbruksavtalet 
samt Trims- och Trips-avtalen om handelsrelaterade investeringsåtgärder respektive 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. Konflikter som uppstod på grund av 
bristen på samförstånd när WTO bildades – om investeringar, tjänster och offentlig 
upphandling – blossar hela tiden upp igen, här och i regionala och bilaterala 
förhandlingar om handeln. Och alla påverkar de jordbruket. Efter att ha lagt den så 
kallade Doharundan bakom oss står vi nu inför en rad nya problem. Ett av dem är e-
handeln. 

Strävan efter globala regler för det som missvisande kallas e-handel har väckt en rad 
farhågor, till exempel kring integritetsskydd och förvaltning av internet. Men i en 
digitaliserad värld är e-handel som föremål för handelsregler ett oändligt tänjbart 
begrepp som påverkar alla aspekter av människans verksamhet, inte minst hur 
maten produceras. För att tillfullo inse vad det här betyder måste vi ta ett steg tillbaka 
och titta på fenomenet i den specifika kontexten av WTO samt i handels- och 
investeringsregimernas utveckling mer generellt.  

Enligt WTO:s definition är e-handel ”produktion, distribution, marknadsföring och 
försäljning eller leverans av varor och tjänster med elektroniska medel”. Medan vi 
funderar på innebörden av ”produktion av varor med elektroniska medel” kan vi 
notera två saker: för det första saknar WTO en definition av vad som menas med 
tjänst, trots att det inom WTO:s ramar förhandlats fram ett allmänt 
tjänstehandelsavtal, GATS. Det finns en lista. I vissa sammanhang finns två. Men det 
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finns ingen tillämplig definition. Den tjänsteklassifikationslista som används i WTO – 
den så kallade W/120 – är från 1991, när internet låg i sin vagga och det inte fanns 
några molnbaserade datortjänster eller drönare som levererade mat eller samlade in 
information om jordmånsförhållanden. Listan innehåller tolv huvudrubriker med över 
160 underrubriker, bland annat ”Tjänster rörande tillverkning av mat, dryck och tobak, 
mot avgift eller enligt kontrakt” – alltså verksamheter som utkontrakterats och därför 
betraktas som tjänster. En mer detaljerad förklaring av vad det här innebär får man i 
det besläktade referensdokument som utgörs av FN:s internationella system för 
näringsgrensindelning. Under ”tjänster rörande jordbruket” hittar man en mängd 
verksamheter som till största delen utförs i lantbruket – som behandlas som tjänster 
eftersom de utkontrakterats mot avgift eller enligt kontrakt. Detta omfattar: ”Aktiviteter 
som etablerar en gröda, främjar dess tillväxt eller skyddar den från sjukdom och 
insekter. Skörd och verksamhet relaterad till skörd, till exempel grödans förberedelse 
för primärmarknader. Drift av bevattningssystem för jordbruksändamål. Stallning, 
skötsel och uppfödning av djur. Verksamhet för att främja förökning, tillväxt och 
produktion av djur och för att erhålla djurprodukter.” Och det är inte allt. Men det som 
är viktigt är att de här verksamheterna rör alla aspekter av lantarbete när det 
utkontrakteras som separata tjänster.  

För det andra bör vi notera att jordbruksproduktion i klassificeringsprocessen 
dematerialiseras och förvandlas till en samling tjänster. Och det är viktigt eftersom 
tjänsterna då lyder under regelverket för handel med tjänster – och i den mån de 
innehåller så kallade ”elektroniska medel” i leveransen så lyder de eventuellt även 
under e-handelns regelverk.  

Ännu större insikt i jordbruksproduktionens förvandling till tjänster får man av att läsa 
FN:s lista för central produktindelning som uppdaterades 2015. I listans kategori 86 
hittar man något som kallas ”Stöd- och driftstjänster i jordbruk, jakt, skogsbruk, 
fiskeri, gruvdrift och allmännytta”, och under den finns 8611, ”Stöd- och driftstjänster i 
växtodling”. Och under den finns 86111: ”Tjänster efter skörd”, en underkategori som 
omfattar ”förberedelse av gröda för primärmarknader” och följs av 86113: 
Växtodlingstjänster i insatsvaror som ägs av andra”, vilket omfattar ”Drift av 
växtodlingsenhet mot avgift eller enlig kontrakt”. Och sedan kommer 86119: ”Övriga 
stödtjänster i växtodling”, som omfattar:  

 jordbearbetning av åker inför sådd  

 sådd, odling och gödning av gröda  

 skadedjursbekämpning i jordbruk  

 beskärning av fruktträd och vinrankor  

 omplantering och gallring av gröda  

 skörd  

 övriga tjänster som behövs i jordbruksproduktion  

Allt som lantarbetare gör rutinmässigt är nu alltså definierat som en tjänst. Och 
klassifikationen av tjänsterna slås fast i en lista med produktklassificeringar med vars 
hjälp de förvandlas till tjänster. E-handeln har naturligtvis många fler sidor än den 
här. Men för facket är det ett grundläggande problem att den ytterligare urholkar 
redan urholkade anställningsförhållanden och försvagar arbetstagarens 
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förhandlingsposition, samtidigt som regeringars och staters förmåga att skydda 
arbetstagarna försämras ytterligare. Termerna ”handel med tjänster” och ”e-handel” 
är avsiktligt missvisande. Det ”handlas” inte med tjänster över gränser. Reglernas 
uppgift är att göra det möjligt för storföretag att bedriva multinationell verksamhet från 
vilken plats som helst som maximerar deras räckvidd och vinst och minimerar deras 
regleringsbörda och kostnader för arbetskraft, skatter och licenser. Förvandlingen av 
jordbruket till en samling utkontrakterade och eventuellt elektroniska tjänster prackas 
nu på en grupp arbetstagare som redan plågas av extrem fattigdom, otrygghet, 
osäkra anställningar och farliga nivåer av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. 
70 % av allt barnarbete i världen finns i jordbruket. Endast 5 % av lantarbetarna har 
tillgång till yrkesinspektion eller juridiskt skydd för sin rätt till en bra arbetsmiljö. 
Dagligen sker brott mot deras föreningsfrihet, organisationsrätt och rätt att sluta sig 
samman och bilda fackföreningar, trots att det är en grundläggande mänsklig 
rättighet. Om e-handelns regler tillämpas på jordbruket förvärras den redan idag 
svåra fattigdomen, otryggheten och osäkerheten, eftersom lantarbetet då skulle 
organiseras av tjänsteproducenter utan krav på lokal närvaro, anställning eller 
innehåll. Och dataflödena som deras verksamhet bygger på skulle utvinnas och 
skyddas utomlands enligt e-handelns regelverk. Levnads- och arbetsvillkoren – och 
arbetstagarnas förmåga att organisera sig för att förbättra sina villkor – skulle bli 
beroende av källkoder och algoritmer som varken de eller deras regeringar kan 
kontrollera. I den mån de här ”tjänsterna” kräver arbetskraft kan arbetskraften 
utkontrakteras av tjänsteleverantören till ett bemanningsföretag – outsourcing i 
kvadrat! Plattformsföretag som Uber är bara en yttring av sådan här extrem 
utkontraktering. 

Jag kan inte nog betona den här poängen, eftersom jag anser att det i allmänhet 
saknas förståelse och respekt för den – inte minst hos dem som förhandlar om 
handelsavtal utan att ens kanske ana vad det är de skriver på eller avtalar bort vid 
förhandlingsbordet. Men nu vill jag göra en annan poäng. 

Storföretagens makt över livsmedelsproduktionen var redan under uppbyggnad när 
WTO bildades. Och den har stärkts enormt av de regelverk som utformats av en 
världshandelsorganisation som säger sig främja något som kallas frihandel. 
Livsmedelssektorn präglas av maktkoncentration på alla nivåer, från grundläggande 
insatsvaror som utsäde och konstgödsel till förädling och detaljhandel. Sedan Bayer 
köpte Monsanto har de sex företag som dominerade världsmarknaderna för utsäde 
och bekämpningsmedel blivit tre. En handfull företag dominerar världshandeln med 
baslivsmedelsgrödor och första bearbetning. Med jättefusioner befäster storföretagen 
sin makt över hela livsmedelskedjan, från insatsvaror och jordbruksmaskiner till 
förädling och detaljhandel. Jordbruket och det vidare livsmedelssystemet 
genomsyras av dataflöden som driver på den våg av konsolidering och vertikal 
integration som nu gör det allt svårare för oberoende producenter att hävda sig och 
begränsar deras valfrihet. Och det i sin tur höjer trycket på lantarbetarna, samtidigt 
som förädlingsarbetarna hamnar i kläm mellan jättelika råvaruhandlare, 
transnationella livsmedelsförädlare och globala detaljister.  

Det datadrivna jordbruket leder också till en expansion och utvidgning av det 
energiintensiva höginsatssystem för industriell monokultur som vi vet är en av 
orsakerna till klimatkrisen och som utarmar jorden, förorenar och förbrukar 
vattenresurserna och dränker världen i giftiga bekämpningsmedel. E-handelns 
industrialiserade jordbruk är en utvinningsindustri som ödelägger åkerjorden och 



4 
 

förstår den biologiska mångfald som livet är beroende av. Den marknadsförs som 
”precisionsjordbruk” men är i själva verket ett trubbigt instrument. De 
”verkningsgrader” den säger sig leverera har gjort världens livsmedelsproduktion mer 
bräckligt och sårbart för chocker som hotar den globala livsmedelstryggheten. Vi vet 
att det hållbara alternativet till industriell monokultur är att utveckla mer 
anpassningsbara lokala system med ekologisk mångfald och bättre 
återhämtningsförmåga, blandjordbruk och polykultur. Och vi vet att alternativen 
innebär billig och tillgänglig teknik. Hindren för en övergång till ett koldioxideffektivt 
jordbruk är politiska. För att undanröja dem krävs ingen datadriven teknik, som 
tvärtom tar oss i motsatt riktning.  

Men när vi tar upp de här frågorna i WTO får vi höra att organisationen inte har 
mandat att hantera dem. Övergången till ett socialt och miljömässigt hållbart jordbruk 
kräver en särskild och differentierad behandling som är så bred som möjligt – och 
inte bara WTO-specifik – och ger rum för offentligt stöd för lämpliga åtgärder som 
idag skulle definieras som olagliga subventioner eller ”handelshinder”.  

Och det är ytterligare ett skäl att lyfta ut e-handeln, dess regler och riktlinjer ur WTO 
innan de invaderar varenda lilla del av våra liv. 


