
Ta en time-out, Thune!

Med en avslutning av frihandelsforhandlingene med Kina vil Norge “ikke få samme
markedsadgang i Kina som mange av sine konkurrenter.” Dette sier statssekretær
Thune til Dagbladet 23. april. Hvilke konkurrenter er det statssekretæren sikter til?

Det er gode grunner til å avbryte disse forhandlingene. Svært mange gode grunner,
langt flere enn de Melby omtaler. Av plasshensyn vil jeg her nøye meg med å vise til
regjeringens uttalte politikk.

EU og Kina

Men aller først til realitetene: EU har ingen frihandelsavtale med Kina. Ei heller noen
konkrete planer om å starte slike forhandlinger: “There is no authorisation from the
Council of the EU to negotiate a trade agreement with China.” Dette skriver EU på
sine nettsider. Som for Norge nå, vil EUs handel med Kina skje i et WTO-regime i
mange år framover.

EU har siden 2013 riktignok forhandlet med Kina om en investeringsavtale (Norge
har hatt en slik avtale siden 1984). EU og Kina kom fram til en prinsippenighet i
desember 2020. Men i mars i fjor innførte Beijing straffetiltak mot fem folkevalgte
medlemmer av Europaparlamentet på grunn av deres engasjement mot
tvangsarbeid i Kina. Dermed ble alt videre arbeid med avtalen suspendert i mai i fjor.

Skjebnen til investeringsavtalen er høyst usikker. En frihandelsavtale mellom EU og
Kina må man se over horisonten etter.

Ikke så vanskelig, egentlig

Så til regjeringens Kina-politikk. I følge Hurdalsplattformen skal Norge “samarbeide
med Kina langs en nordisk og europeisk linje”.

I sin redegjørelse til Stortinget 22. mars sa utenriksminister Huitfeldt at “Norges rolle
må være å påvirke Kina til å ta de gode valgene. Den gjør vi best sammen med
andre.”

Det er Solbergregjeringenes iver etter en frihandelsavtale som har skapt dette
problemet, ikke Støre og hans mannskap. Min oppfordring til statssekretæren er å ta
en time-out og tenke seg om på nytt. En avslutning av forhandlingene vil ikke være
noe nederlag for regjeringen, det er en logisk konsekvens.

Nylig gikk EU til sak mot Kina i WTO på grunn av kinesiske myndigheters sabotasje
av handel med Litauen. Flere land har sluttet seg til, blant annet står et samlet G7
bak. Deretter har EU anlagt nok en sak mot kinesiske myndigheter i WTO, om brudd
på patentrettigheter i telekom-sektoren.

https://www.dagbladet.no/nyheter/ud-negativt-for-norge/75910351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2543
https://lovdata.no/dokument/TRAKTATEN/traktat/1984-11-21-1?q=kina
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/five-meps-blacklisted-by-china-as-beijing-retaliates-against-fresh-eu-sanctions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf#page=77
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stortinget_utgreiing/id2904996/
https://www.dagbladet.no/meninger/frihandel-med-kina---til-hvilken-pris/73138178
https://www.politico.eu/article/eu-sues-china-wto-lithuania-blockade/
https://www.politico.eu/article/taiwan-asks-to-join-eus-wto-case-against-china/?fbclid=IwAR3KeBYduZLYvL_OLX5QXxZQ-0vJEFkEyIeecDZeR0GHL8oFLYSA3z_fy6k
https://www.reuters.com/business/eu-challenges-china-wto-over-telecom-patent-protection-2022-02-18/


Om Norge virkelig skal følge en europeisk linje, og påvirke Kina sammen med andre,
så er det noe regjeringen bør foreta seg nå: Erklære sin tilslutning til disse
WTO-sakene!


