Tullen – en internationell aktör.
Välkommen till Tullmuseums temporära utställning om
Tullverket i ett internationellt perspektiv. Utställningen
berör i första hand skeendet under mellankrigstiden, d v s
1920- och 1930-talen, men vi har också valt att belysa det
internationella arbetet av idag såsom det bedrivs i WCO,
det internationella tullsamarbetsrådet med säte i Bryssel.
Redan i slutet på 1800-talet togs de första initiativen till
harmonisering av tullreglerna. Från 1890 fanns en internationell byrå i Bryssel med uppgift att publicera de olika
ländernas tulltariffer.
Men det var först efter det första världskrigets slut som
medvetenheten om fördelarna med ökad världshandel
spred sig. Nationernas Förbund bildades som det stora
fredsprojektet, men som ganska snart också blev en
organisation för ekonomisk- och social tillväxt för de
stora folklagren.
USA:s president från 1913 till 1921 hette Woodrow
Wilson. Han anses vara en av påskyndarna för bildandet
av Nationernas Förbund.
Nationernas Förbund visade sig vara en progressiv organisation som tog initiativ för en förbättrad världshandel.
Nationernas Förbund anordnade en internationell tullkonferens 1923, med deltagande från 35 länder inkl.

Resultatet av konferensen blev en tullförenklingskonvention
som ratificerades av Sverige i januari 1926. Målet för konventionen var att befria handeln från ”trycket av onödiga, överdrivna eller godtyckliga tullar- och andra formaliteter”
Samtidigt som regeringen behandlade konventionen tillsattes
en ny kommitté i Sverige för att komma med förslag till nya
tullregler. Den fick namnet 1925 års tulltaxekommitté.
Efter fyra års gediget arbete var det hela avslutat och vi fick
en ny tulltaxa 1929 som faktiskt kom att gälla ända fram till
1958 då den ersattes av den s.k. Brysselnomenklaturen.
I slutet på 1920-talet tog Nationernas Förbund fler initiativ
till tullförenklingar. I samband med en ekonomisk världskonferens i Genève togs beslut om en enhetlig tullnomenklatur.
Som en aktiv medlem i Nationernas Förbund var det viktigt för
Sverige att inför beslutet om 1929-års tulltaxa ta hänsyn till de
beslut som tagits i Genève.
Till skillnad från 1920-talet blev 1930-talet ett mörkt decennium.
Protektionismen slog ut i full blom. Nationalistiska rörelser i
Europa och Asien utvidgade sina territorier på svagare länders
bekostnad och innan 1930-talet var till ända hade ett nytt världskrig brutit ut.
Nationernas Förbund förlorade sin styrfart och upplöstes som
organisation 1946 och ersattes av Förenta Nationerna (FN).
När krigsvindarna bedarrat kunde tulladministrationerna samlas

Sverige. Den svenske generaltulldirektören Henrik
Themptander deltog i konfrensen.

bl a för att ta beslut om en enhetlig nomenklatur och bilda CCC,
numera WCO med säte i Bryssel sedan 1952.
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