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Sammendrag
Det norske klesforbruket har økt kraftig – og fortsetter å øke. Samtidig har kildesortering blitt innført som
en måte å takle miljøutfordringer knyttet til avfallsproduksjonen. Stadig mer klær har følgelig blitt samlet
inn. Men nordmenn selv kjøper bare tilbake en liten del av de brukte klærne de leverer inn. Hoveddelen
blir derfor eksportert. Norsk eksport av brukte klær har økt kraftig siden begynnelsen av 1990-tallet, og
har passert 12 000 tonn i året.
I samme periode har importen av brukte klær til Afrika økt voldsomt. Den ene hovedårsaken er
liberaliseringen av klesimporten til mange afrikanske land, som ble initiert av IMF og Verdensbankens
strukturrasjonaliseringsprogrammer og av nasjonale, afrikanske myndigheter. Den kraftige
importøkningen er muliggjort av et økt tilbud av brukte klær på verdensmarkedet, som skyldes
kombinasjonen av økende klesforbruk og økt kildesortering av klær i rike, vestlige land.
I samme periode har også afrikansk tekstilindustri opplevd en kraftig tilbakegang, med tap av titusenvis
av industriarbeidsplasser over hele kontinentet. Tilbakegangen har mange ulike årsaker knyttet til
problemene i landenes tekstilindustri. Studien finner det relativt sannsynlig at den kraftige økningen i
import av brukte klær er en av faktorene som har bidratt til nedgang i lokal klesproduksjon og tilhørende
tap av industriarbeidsplasser i noen av de undersøkte landene.
De to store, norske eksportørene, Fretex og U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF), hevder selv for det første
at svært lite av norsk bruktklær havner i Afrika, og for det andre at bruktkleseksporten fra vestlige land
ikke har skadet afrikansk tekstilindustri.
Når det gjelder Fretex’ og UFFs første argument, stemmer det at det bare er en liten andel av norsk
bruktkleseksport går direkte til Afrika. Eksporten går i stedet noenlunde likelig fordelt mellom vest- og
østeuropeiske land, etter at Øst-Europa har hatt en kraftig vekst fra et svært lavt nivå ved Murens fall.
Når vi går inn i eksporttallene fra landene som tar i mot norske bruktklær, ser vi imidlertid at det er en
betydelig handel på kryss og tvers i Europa, og at det er sannsynlig at mye til slutt ender opp i afrikanske
land. Vi kan dermed regne med at også en del av de norske bruktklærne til slutt ender der.
Det siste argumentet bestrides av fagforeningsrepresentanter innen den afrikanske tekstilindustrien, og i
vårt Kenya-case av bedriftsledere innen samme bransje, som forteller at bruktklesimport er ett av de
viktige problemene tekstilindustrien i Afrika sliter med.
Datatilfanget, og å vurdere validiteten, spesielt når det gjelder statistikk, er en utfordring når man skal
jobbe med studier av fattige land. Denne rapporten er likevel et forsøk på å gå inn datamaterialet, og
utforske problemstillingen.
Forholdet mellom handel og utvikling er komplisert. Rapporten tar ikke stilling til de samlede
utviklingseffektene av bruktkleshandelen. Disse er omstridt. Vi mener at man uansett må lytte til hva
myndigheter og innbyggere i afrikanske land selv mener. Rapporten oppfordrer Fretex og UFF til å holde
jevnlig kontakt med afrikanske nasjonale myndigheter og fagforeninger i tekstilindustrien, for å få
skikkelig informasjon om hvordan bruktklesimporten oppfattes i afrikanske land. Selv om disse to norske
hovedeksportørene i liten grad eksporterer direkte til afrikanske land, oppfordres de til å utvide sine
etiske regelverk, slik at disse hindrer eksport til et land hvis de nasjonale myndigheter og fagforeningene
i klesindustrien argumenterer sterkt for at slik import skader landets utvikling.
Av miljøhensyn er det ikke aktuelt å be forbrukerne slutte å levere sitt brukte tøy til gjenvinning. Vi
oppfordrer imidlertid forbrukerne til å kjøpe færre klær, og bruke hvert plagg lenger, slik at det genereres
mindre klesavfall. Vi oppfordrer også norske forbrukere til i større grad å kjøpe brukte klær, slik at
aktørene i bransjen får mindre behov for å eksportere. Til slutt oppfordrer vi myndighetene og de som
samler inn klær til å finne nye anvendelsesmåter for innsamlet tekstilavfall, spesielt dersom det varslede
forbudet mot deponering av organisk avfall skulle føre til en dramatisk økning i innsamlet mengde brukte
klær.
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1.

Innledning

Forbruket av nye klær i Norge har økt sterkt de siste årene, noe som er dokumentert i Økologisk Utsyn
2006 (Hille 2006). Importen (som omtrent tilsvarer forbruket) pr innbygger økte med 75 prosent fra 1990
til 2004, da det ble importert 65.600 tonn nye klær til Norge - altså et snitt på ca 14 kg pr innbygger. Det
økte forbruket har gitt oss (og andre rike land) et økende avfallsproblem. Mengden tekstilavfall øker år
for år. Rapporten ”Hvit og ren?” (2001) viser miljøkonsekvensene av det norske bomullsforbruket –
spesielt på produksjonssiden, men tar også opp avfallssiden. I rapporten anbefales det å levere klær til
resirkulering som en av løsningene på problemet. Men hva skjer med klærne som legges i de mange
boksene som står spredd rundt omkring i Norge? Enkelte fagforeninger og bedriftsledere i Afrika har
klaget over at import av brukte klær har vært med å utkonkurrere industriarbeidsplasser og
kapitaloppbygging i afrikanske land. Hvordan forholder de norske eksportørene av brukte klær seg til
disse spørsmålene?
Norge har et avfallsproblem bestående av avlagte klær. For enkelhets skyld kaller vi dem ”brukte”, selv
om de som mottar klærne på innsamlingssentralene kan fortelle at prislappen i mange tilfeller fortsatt
henger på plaggene som folk har levert.
Den norske klesimporten (som er relativt identisk med forbruket, siden det knapt produseres klær i
Norge lenger), økte fra 37 300 tonn i 1990 til 70 300 tonn i 2005, en vekst på 88 prosent. Målt pr person
(altså justert for befolkningsøkningen), har klesforbruket økt med 74 prosent, fra 8,8 kg pr innbygger i
1990 til 15,3 kg i 2005 (Hille 2006, SSB 2006a). Det økende klesforbruket kombinert med økende
bevissthet og tilrettelegging når det gjelder kildesortering har gitt raskt økende mengder innsamlet tøy
hos de norske aktørene. De siste årene har innsamlet mengde hos de to største nærmet seg 15.000
tonn – altså i underkant av 20 prosent av det som ble solgt. Dersom det planlagte forbudet mot
deponering av organisk materiale på fyllplasser fra 2009 (SFT 2006) skulle føre til at mengden
kildesortert tøy øker ytterligere, blir det en ekstra utfordring å finne ut hva man skal gjøre med alle disse
klærne.
Afrikas tekstilindustri sliter med konkurranse fra billige asiatiske klær, spesielt fra Kina. Selv om
lønningene til dels kan være høyere i Kina, er den omkringliggende infrastrukturen, og delvis av samme
grunn også effektiviteten i produksjonen, mye bedre enn i mange afrikanske land,. Dette gjelder spesielt
i en situasjon hvor tollen på importerte klær er redusert, eller hvor det er manglende håndheving av
tollen som faktisk eksisterer, enten dette skyldes korrupsjon eller at man ikke kan eller vil stoppe
innsmugling av tollpliktige varer. Hva som er den verste konkurransen i den afrikanske
hjemmemarkedene – nye klær fra Asia eller brukte klær fra Vesten – strides man om. Noen vil hevde at
konkurransen først og fremst går mellom nye asiatiske og nye afrikanske klær, mens bruktklær først og
fremst er for fattigfolk som ellers hadde hatt råd til langt færre klær. Andre vil vise til den enorme
mengden med brukte klær, og at brukte klær slett ikke bare er et alternativ for de fattigste, men også for
dem som hadde hatt penger til å kjøpe afrikanskproduserte klær, om ikke bruktklærne hadde vært
tilgjengelig i slike mengder og til så lave priser som de er. Andre viktige faktorer som spiller inn er
kvalitet og design. Bruktklærne gir mulighet til å få vestlig utseende kvalitetsklær til en rimelig penge, og
er således ettertraktet blant kjøperne.

1.1.

Bakgrunn

Afrika inkluderes i stadig større grad i forbrukersamfunnet – slik vi ser med klær. Men problemet er at
Afrika dessverre i alt for liten del er inkludert i produsentsamfunnet. Så lenge et land ikke produserer og
eksporterer, men isteden i all hovedsak bare konsumerer og importerer, vil pengekassen bli tommere og
tommere, og landet aldri komme ut av fattigdommen.
Det blir ofte pekt på at et land ikke kan utvikle seg på bakgrunn av salg av råvarer alene. Det som virkelig
setter fart i utviklingen i et land er industriell videreforedling og innovasjon. Det et tankekors når Malis
president, Amadou Toumani Touré, påpeker at selv om Mali er den største bomullsprodusenten i Afrika
sør for Sahara, så produserer de ikke en eneste t-skjorte (Baden & Barber 2005).
Afrika opplevde en kraftig økonomisk nedtur på 1980- og 1990-tallet, der svært mye av industrien man
hadde bygd opp de siste femti årene forsvant. Tekstilindustrien var blant næringene det gikk hardt ut
over. Importsubstitusjon, å erstatte import av industrivarer med egenproduksjon, var den dominerende
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handelsstrategien i utviklingslandene fra frigjøringen som startet på 1950-tallet og fram til 1980-tallet.
Mange land beskyttet industri som produserte for hjemmemarkedet gjennom subsidier, høye tollsatser,
og andre restriksjoner på import, for eksempel i form av importkvoter. Dette sørget for industriell vekst,
men ga samtidig et høyt kostnadsnivå og manglende internasjonal konkurransedyktighet, noe som
begrenset eksporten. Mange land endret strategien på grunn av synkende betalingsbalanse og dårlig
effektivitet (Baden & Barber 2005, St.meld.8 2004-2005).
Oppskriften fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) var
strukturtilpasningsprogrammer. Det gikk blant annet ut på å fjerne importrestriksjoner og andre
markedsreguleringer, basert på prinsippet om at eksponering overfor global konkurranse ville synliggjøre
hvilke firmaer som var ute av stand til å konkurrere. Slik skulle man stå igjen med de sunne og
konkurransedyktige bedriftene. Det viste seg dessverre at de aller fleste afrikanske tekstilbedriftene lå i
kategorien ”ute av stand til å konkurrere” under en slik, vil mange mene, lynrask og brutal
markedseksponering. Resultatet ble en halvdød bransje, snarere enn en sunn en (Bennell u.å.).
Problemene for Afrikas tekstilindustri er og har vært mangfoldige. Strukturtilpasningsprogrammene kan
derfor ikke få hele skylden for nedgangen i industriproduksjonen. Forfatterne Ogbu, Oyeyinka og Mlawa
(1995) mener årsaken til problemene i afrikanske og andre lite industrialiserte lands industri ligger i
manglende evne til kontinuerlig teknologisk innovasjon. Dette er igjen forårsaket av lite utviklede
industriclustere. Afrikansk tekstilindustris største ulempe bunner i følge disse forfatterne hovedsakelig i
at det er for lite annen industri på samme sted. Dermed er det for liten tilgang på ingeniører og
teknologer med nødvendig kompetanse til å utvikle produksjonsutstyret og -metodene, og heller ikke til
å implementere importerte løsninger. Resultatet blir teknologisk stagnasjon, slik at spørsmålet ikke blir
om tekstilindustrien vil få problemer, men snarere om når.
Ulempen som ligger i manglende industrielle omgivelser virker sammen med andre problemer, som
kapitalmangel, mangel på reservedeler/reservedeler og råvarer som forsinkes i tollen, samt høye
råvarekostnader som følge av tollbarriærer. Sistnevnte utfordring handler om at mange afrikanske land
har forsøkt å beskytte mange sektorer samtidig. En tekstilfabrikk som i utgangspunktet har dårlig
konkurransekraft vil slite ytterligere når høy toll på importert bomull henviser fabrikken til å kjøpe råvarer
fra lokale bomullsprodusenter som heller ikke er konkurransedyktige, verken på pris eller kvalitet (Ikiara
et al. 2002). Til sammenligning kan tekstilprodusenter i mange asiatiske land kjøpe kvalitetsbomull til
dumpingpris i verdensmarkedet. Legg til dette at afrikanske fabrikker ofte sliter med ustabil
strømforsyning (som tvinger dem til å ha dyre dieselgeneratorer gående deler av døgnet), samt dårlig
fungerende transportinfrastruktur (veier generelt og for bedrifter som eksporterer; også havner).

1.2.

Formål

Rapporten har som mål å belyse effektene av bruktklesimport på tekstilindustrien i Afrika, og slik sette
forbruk og gjenbruk av klær i en større sammenheng. Vi ønsker å finne ut om vår praksis på dette
området, som en av flere faktorer, kan ha hatt påvirkning på utviklingen i tekstilindustrien i afrikanske
land.

1.3.

Problemstilling

Problemstillingen for denne rapporten er:
Bidrar eksport av brukte klær fra Norge til tap av arbeidsplasser i tekstilindustrien i afrikanske land?
For å kunne svare på dette spørsmålet har vi følgende underproblemstillinger:
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•

Hvor mye norske klær samles inn, og hvor mye av dette eksporteres?

•

Hvor, og hvilken vei fraktes klærne?

•

Hvordan forholder eksportørene seg til problematikken brukte klær versus industriarbeidsplasser
i mottakerlandene?

•

Hvor stor er importen av brukte klær i ulike afrikanske land?

•

Hvor mange industriarbeidsplasser er det og var det knyttet til tekstilproduksjon i ulike land i
Afrika?

Brukte klær til besvær

•

1.4.

Hva oppgir fagforeninger og bedriftsleder i tekstilbransjen i ulike afrikanske land som
utfordringer?

Avgrensning

Vi vil konsentrere oss om industriproduksjon av klær og effekter på arbeidsplassene i klesindustrien. Det
vil bli for ambisiøst å forsøke å gi noen samlet vurdering av velferds- eller utviklingseffekter av
bruktklesimporten i afrikanske land. Det er mange land i Afrika som importerer brukte klær og som har
eller har hatt en tekstilindustri. Det er imidlertid for omfattende for en rapport av denne typen å
analysere alle landene i Afrika systematisk, spesielt tatt i betraktning utfordringene omkring tilgang til
data. Vi har derfor valgt å gjøre et utvalg på fem land. Utvalget ble gjort på bakgrunn av landrapporter fra
en del afrikanske fagforeninger til tekstilarbeiderkonferansen i Tyrkia i 2004. Fagforeningene i de fem
landene valgte ut til vår studie pekte eksplisitt på import av brukte klær som et problem for deres
bransje. Her må vi være obs på at denne utvelgelsesmåten bevisst styrer oppmerksomheten i retning av
land der vi har indikasjoner på at bruktklærne kan være et problem for lokale klesprodusenter.
Landrapportene utgjør derfor på ingen måte noe statistisk grunnlag for å si i hvor mange land det faktisk
oppleves som et problem, eller hvor stort problemet er i Afrika generelt sett.

1.5.

Metode for belysning av problemstillingen

Denne rapporten er i stor grad basert på innsamling og tolkning av statistikk, kombinert med noe
sekundærlitteratur og intervjuer.
Statistisk sentralbyrå har statistikk over volumet på norsk eksport av brukte klær, og de har statistikk på
hvilke land som mottar norske bruktklær.
FN (UN COMTRADE) har statistikk på både eksport- og importvolum av brukte klær til ulike land.
Statistikken er basert på innrapportering fra myndighetene i det enkelte land og har en del hull, som
sannsynligvis skyldes manglende registrering, manglende innrapportering eller dårlige data. I tillegg
stemmer ikke importtallene som de afrikanske importørlandene har innberettet helt med de
sammenlagte eksportvolumene til de samme landene. Fra de stikkprøvene vi har tatt, ser det stort sett
ut som om importvolumene som rapporteres fra afrikanske land generelt sett er mindre enn volumene
som rapporteres av eksportørene til de samme landene. Hva årsaken til dette er, har vi ikke grunnlag for
å si noe sikkert om.
Vi har prøvd å finne en samlet statistikk på hvor mange arbeidsplasser som er gått tapt i afrikansk
tekstilindustri de siste årene, men det har ikke lyktes oss å finne noen kilde som har samlet disse
dataene. FN har til en viss grad statistikk over utviklingen av antall produserte enheter (skjorter, bukser
osv., som for eksempel figur 7). Denne statistikken kan gi en pekepinn på hvor mange arbeidsplasser
som er forsvunnet men det kan ikke gi fullstendig oversikt over den samlede utviklingen, eller endelige
svar på hvorfor utviklingen har blitt slik.
I tillegg til innsamling av statistikk, har vi intervjuet representanter fra Fretex og U-landshjelp fra Folk til
Folk (UFF), og vi har gått gjennom landrapportene til International Textile, Garment & Leather Workers’
Federation (ITGLWF) kongressen 4-6.oktober 2004, det ulike afrikanske lands nasjonale
medlemsforeninger omtaler konkurranseforholdene for deres industri (både brukte og nye, asiatiske
klær) og andre problemer som de har. I tillegg har vi gått gjennom rapporten “Developing a Revival
Strategy for the Kenyan Cotton-Textile Industry” fra Kenya Institute for Public Policy Research and
Analysis (Ikiara & Ndirangu 2002), og også OXFAMs rapport ”The impact of the second-hand clothing
trade on developing countries” (Baden & Barber 2005).
Dataene er usikre, og mange faktorer spiller inn i et lands industrielle utvikling. Denne rapporten må
derfor betraktes som er første forsøk på å si noe om et komplekst problemområde.
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2.

Norske brukte klær og eksport av disse

2.1.

Hvor mye brukte klær samles inn totalt?

I Norge har vi to store aktører som samler inn brukte klær; Fretex og Uff. Fretex samler inn rundt 11 000
tonn i året (Fretex 2006a) mens Uff samler inn 2 400 tonn (Pedersen 2004). Til sammen samlet de to
aktørene altså inn ca 13 500 tonn med klær årlig, som tilsvarer ca 20 prosent av det norske klesforbruket
(jfr. Hille 2006). Som vi skal se, er det bare en liten andel av disse klærne som selges i Fretex’ og UFFs
norske butikker. Mesteparten selges i stedet til importører i andre land, for å finansiere Fretex’ og UFFs
virksomhet. For Fretex’ del dreier dette seg om sosialt arbeid i Norge (Fretex 2006c). For UFFs del dreier
det seg i hovedsak om prosjekter i det sørlige Afrika, og dessuten litt prosjektstøtte i India (UFF 2006b).

2.2.

Hvor mye eksporteres og til hvilke land?

Figur 1: Norsk eksport av brukte klær fra 1976 til 2004, målt i volum og verdi 1 (FN 2006)
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Som det fremgår av figuren over ble det totalt eksportert 10 000 tonn brukte klær fra Norge i 2004.
Bruktkleseksporten skjøt fart på starten av 1990-tallet, og veksten ser ut til å vedvare. Verdien på de
eksportere brukt klærne ser imidlertid ikke ut til å holdt tritt med mengden. Verdien som eksportørene
oppgir per tonn er blitt lavere med årene. Som vi skal se senere, gjenspeiler dette til en viss grad
reduserte verdensmarkedspriser for bruke klær som følge av at tilbudet har økt i takt med at det kastes
og kildesorteres stadig mer brukt tøy.
Statistisk Sentralbyrås tall omfatter også 2005, og viser ytterligere vekst i volumet, til 12 103 tonn (SSB
2006b). For å kunne gjøre en internasjonal sammenligning forholder vi oss imidlertid til FNs tall, som har
en litt større forsinkelse, og i skrivende stund kun går fram til og med 2004.

1

SITC Rev.2 Varenr. 26901 Bulk textile waste, old clothing, traded in bulk or in bales. “Verdi” oppgitt i løpende dollar (current dollar values).
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Tabell 1: Norsk eksport av brukte klær i 2004. Ti største handelspartnere, rest og sum etter volum (FN
2006)
Rangering

Handelspartner

Verdi (US$)

Kilo

1

Belgia

520 796

1 878 187

2

Bulgaria

523 834

1 423 687

3

Polen

475 308

1 052 750

4

Sverige

571 207

1 032 750

5

Estland

462 445

940 375

6

Tsjekkiske rep.

311 071

881 312

7

Litauen

214 743

795 125

8

Nederland

112 886

405 937

9

Tyskland

159 441

308 687

10

Pakistan

135 434

179 882

782 129

1 203 162

Resten av verden (39 land)
Sum

4 269 294 10 101 854

Vi ser av tabell 1 at land i Norges umiddelbare nærhet var
de viktigste kjøperne av norske bruktklær i 2004. Dette
viser også igjen i fordelingen på verdensdeler som vist i
tabell 2. Som vi skal se, kommer direkteeksport til
afrikanske land først inn lenger nede på lista, med Tunisia
på 11.plass som største kjøper blant de afrikanske
landene. Vi ser mønsteret i større skala i tabell 2, hvor
eksporten er fordelt på verdensdel.
Dette betyr imidlertid ikke at belgiere og svensker går
rundt i norske bruktklær i stor skala. Som vi skal se
senere, kan vi for de vesteuropeiske landene regne med
at tilnærmet alt av de norske bruktklærne eksporteres
videre – hovedsakelig til utviklingsland. Videreeksporten
har også overraskende stort omfang fra østeuropeiske
land.

Tabell 2: Norsk eksport av brukte klær i 2004. Fordelt på verdensdel etter verdi og volum (FN 2006)
Rangering

Handelspartner

1

Europa

2

Asia

3
4

Verdi (US$)

Andel av

Kilo

volumet

3 892 003

9 439 708

93 %

193 500

345 076

3%

Afrika

90 733

197 236

2%

N. Amerika

82 231

24 523

0%

5

S. Amerika

4 142

3 847

0%

6

Oseania

5 466

70

0%

1 219

91 394

0%

4 269 294

10 101 854

100 %

Uspesifisert
Sum

Figur 2: Øst-Europa nytt og voksende marked for norsk bruktkleseksport, kilo (FN 2006)
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Eksporten til Øst-Europa har vokst voldsomt, fra tilnærmet null ved starten av 1990-tallet, til å passere
eksporten til Vest-Europa med god margin i 2004 (Figur 2). Men vi ser ikke noe fall for av betydning i
eksporten til Vest-Europa. Det er snarere snakk om en utflating.
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2.2.1. Hva sier Fretex skjer med klærne de samler inn?
Bare 20 prosent av klærne som samles inn gjennom Fretexsystemet selges i Norge. Mesteparten (60
prosent) eksporteres til utlandet. Det resterende kastes for det meste. 2 prosent omgjøres til shoddy
(resirkulerte fibre til produksjon av nødhjelpstepper, til fyll i puter og lignende), og 2 prosent blir
pussefiller (Fretex 2006b). I følge daværende daglig leder i Fretex International, Willy Larsen (Larsen
2005), går 90 prosent av det tøyet som Fretex eksporterer til Øst-Europa, Iran og Irak. Her blir det solgt i
second-hand butikker eller på bruktmarkeder. I Litauen blir noe omsortert og sendt videre til tredjeland.
En del av bruktklærne blir solgt via Sverige, der firmaet Rosea selger klærne videre til Baltikum. Resten
går til land i Vest-Europa (Nederland og Belgia), det blir omsortert og blant annet sendt videre til Afrika. I
følge Larsen er det ikke mulig å si hvor store kvantum som går hvor fordi dette varierer med tilbud og
etterspørsel. Det varierer med andre ord fra år til år - og til og med fra måned til måned. Larsen sier det
går lite norske klær til Afrika fordi norske klær er for varme, og derfor passer bedre å selge i Øst-Europa.
I følge Larsen gikk for 2-3 år siden rundt 80 prosent av eksporten til sorteringsanlegg i Vest-Europa,
mens eksporten etterpå er blitt dreiet mot Øst-Europa. Grunnen til dette skal være at det afrikanske
marked kollapset for et par - tre år siden, i følge Larsen fordi det kom så mye bruktklær fra USA og billige
nye klær fra Kina inn på det afrikanske markedet. Konsekvensen ble at sorteringsanleggene i VestEuropa måtte legges ned, og man fant nye markeder i Øst-Europa.
I følge eksportsjef i Fretex International, Per Moberg, prøver Fretex å følge produktet ut, for å se hvor
det havner. Dette er mulig når det bare går gjennom ett eller to ledd, men når det blir flere en det, blir
det vanskelig. Fretex International (FI) har vedtatt et etisk regelverk for driften, som blant annet stiller
krav til kjøperne av eksportvarene. Dette omfatter blant annet at FI skal kontrollere sine kjøpere på
forhånd, og bare til selskaper som har presentert seg og hvor klærne skal skriftlig, og eksporterer ikke til
enkeltpersoner. Ellers er reglene relativt normale: Man tillater ikke barnearbeid, og gjeldende
arbeidslivslovgivning i kjøperlandet skal følges. FI pålegger også seg selv at de alltid bør besøke
mottakerlandet for å forvisse seg om at disse reglene er oppfylt.
2.2.2. Hva sier UFF skjer med klærne de samler inn?
I følge daglig leder i UFF Norge, Jesper Pedersen, eksporteres alle klærne som samles inn til Østeuropa,
bl.a. Bulgaria, Estland og Litauen for finsortering etter først å ha blitt grovsortert her i Norge. Omkring 30
tonn importeres tilbake til Norge for salg i UFFs to bruktbutikker i Oslo. UFF Norge sin befatning med
tøyet stopper her.
Etter UFFs kunnskap eksporterer deres bulgarske og estiske kjøpere omkring 300 av de 2400 tonnene
med ”norske” bruktklærne videre til Afrika (Angola, Mosambik og Malawi) for salg (UFF 2006a). I disse
landene kjøpes tøyet dels av lokale grossister og forhandlere som selger det videre på markeder over
hele landet, dels kjøpes det av detaljhandel i ADPP/DAPP sin egne salgssystemer (se nedenfor).
2.2.3. Import gjort av organisasjoner i Humana-bevegelsen
I følge daglig leder Jesper Pedersen i UFF Norge er det altså ikke lenger noen spesifikk kobling mellom
disse klærne og de klærne som eksporteres fra Norge, slik det var tidligere, da UFF sorterte selv, og
sendte klær direkte som gaver til sine søsterorganisasjoner i Afrika. Vi forteller likevel litt om arbeidet
som UFFs søsterorganisasjoner gjør i det sørlige Afrika. Den Internasjonale Humana People to People
Bevegelsen (HPP) har medlemsorganisasjoner i Botswana, Malawi, Namibia, Sør-Afrika, Zimbabwe og
Zambia, og i Angola, Guinea Bissau, Mozambique. Alle disse landene ligger i det sørlige og sørvestlige
Afrika. Organisasjonene heter Development Aid from People to People (DAPP) i engelskspråklige land,
og Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) i portugisisktalende land2.
DAPP importerer selv brukte klær kjøpt på verdensmarkedet – fra en lang rekke land – og
organisasjonene selger klærne de kjøper inn videre til inntekt for sine prosjekter. I tillegg til import av
klærne, driver altså DAPP grossistvirksomhet, og også noe detaljhandel. Sorteringen, distribusjonen og
salget skaper arbeidsplasser og generer et overskudd til de sosiale prosjektene og den langsiktede
utviklingshjelp som ADPP/DAPP driver. Humana forteller på sine nettsider at disse organisasjonene har
omkring 800 direkte ansatte i kleshandelen i fem land i det sørlige Afrika. og at over 30 000 mindre

2

For enkelthets skyld kaller vi alle DAPP heretter.
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forhandlere er involvert i videresalg av klær fra dem (Humana 2006). Inntektene bidrar til ADPP/DAPPs
mange prosjekter for utdanning og helse i det sørlige Afrika. UFF Norge støtter i tillegg disse
organisasjonene på prosjektbasis, med penger fra brukthandlene i Oslo – både i rent sosiale prosjekter
og i kombinerte inntektsgenererende prosjekter som organisasjonene driver til fordel for sin sosiale
virksomhet. Prosjektene omfatter blant annet lærerskoler, yrkesskoler og opplæring i forbedrede
jordbruksmetoder.
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3.

Hvor mye norske klær havner egentlig i Afrika?

Som vi så, eksporterte Norge 10 000 tonn brukte klær i 2005 (figur 1). UFF sier at kun 300 tonn av
”deres” norske klær til slutt ender opp i Afrika – men da via forhandlere i Øst-Europa. Fretex har på sin
side ikke skikkelig oversikt over hvor ”deres” klær ender opp. Men Fretex’ Willy Larsen anslår at 90
prosent av deres norske bruktkleseksport havner i Øst-Europa, Iran og Irak.
Vi ser av tabell 2 at kun 2 prosent av de brukte klærne som passerer grensen på vei ut av Norge har et
afrikansk land som første destinasjon. Betyr dette så at det er helt marginal eksport av norske bruktklær
til Afrika?
Tabell 3: Direkteeksport av brukte klær fra Norge til afrikanske land i 2004 (FN 2006) 3
Rangering

Partner

(blant alle) Verden

Verdi (US $)

Kilo

4 269 294

10 101 854

34 517

166 328

4 364

7 187

15 583

6 375

11

Tunisia

28

Sør-Afrika

29

Sudan

30

Uganda

5 476

6 312

31

Ghana

3 127

5 000

32

Tanzania

2 957

4 812

35

Etiopia

5 673

464

38

Egypt

2 487

339

40

Eritrea

1 794

218

42

Botswana

8 624

109

46

Mali

5 404

62

49

Zambia

Sum Afrika
Afrika andel

3.1.

727

30

90 733

197 236

2%

2%

På samme måte som for Norge, er nok
andelen av klærne som går til Afrika og
utviklingsland i andre verdensdeler (spesielt
Asia) større enn det kan synes når vi ser på
eksporttallene fra det enkelte vestlige land. Et
viktig problem med totaltallene er at de blir
”blåst opp” av at så mye klær går på kryss og
tvers mellom land i Europa, og dermed øker
både disses eksport- og importtall kraftig før
den endelige eksporten til destinasjonen
skjer. Med andre ord selger europeiske land
svært mye brukte klær til hverandre, ikke til
bruk i egen befolkning, men for omsortering
før de til slutt ender opp i ett eller annet fattig
land.

Videreeksport fra vesteuropeiske land til Afrika

Før vi eventuelt konkluderer skal vi se litt nærmere på tallene i tabell 1: De vestlige landene Sverige,
Belgia, Tyskland og Nederland mottar ca 3 500 tonn norske bruktklær, altså omkring 30 prosent av den
norske eksporten. Det er lite sannsynlig at de norske bruktklærne er så attraktive at disse landene skal
ha en stor andel av dem selv. I tillegg samles det også inn betydelige mengder brukte klær i disse
europeiske landene, slik at det til sammen genereres et stort overskuddsvolum av brukte klær.
Spørsmålet er da i hvor stor grad de importerte bruktklærne videreeksporteres, om de går til
utviklingsland, og eventuelt hvor mye som havner i Afrika. Vi har gått gjennom FN-statistikk hvor de
nyeste tallene er fra 2004 (se tabell 2 til 5 under). Statistikken fanger selvfølgelig ikke opp hva som
opprinnelig kommer fra Norge, og hvor mye av de norske klærne som selges i disse landene og hvor
mye som videreeksporteres. Men tallene viser tydelig at eksporten av brukte klær er mye større enn
importen. For Belgias del er eksporten 120 prosent større enn importen. Nederlands er 20 prosent større
enn importen, mens det for Sverige og Tysklands del eksporteres det mer enn ti ganger så mye som det
importeres. Med mindre det er snakk om andre feilkilder, kan vi tolke avstanden fra tallet for
importvolum opp til eksportvolumet som overskuddet av brukte klær som genereres i de ulike landene4.
Vi ser av tallene nedenfor at en betydelig del av eksporten går til afrikanske land.

3

Alle tall oppgitt for enkeltpartnere i kapittel 2.3. er tall for eksport til dette landet.

4

Innsamlet volum bruktklær minus forbrukt volum bruktklær
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Tabell 4: Belgisk import/eksport av brukte klær totalt og belgisk direkteeksport til afrikanske land (FN
2006)
Rangering

Partner

Verdi (US $)

Kilo

(blant alle)

Verden (imp)

17 912 482

39 727 167

Verden (eksp)

74 621 272

87 427 988

1

Kamerun

22 021 408

24 322 996

3

Madagaskar

7 148 311

5 291 628

4

Niger

2 880 178

3 327 125

7

DR Kongo

2 204 795

2 590 625

8

Kongo

2 948 459

2 463 062

12

Tunisia

1 261 672

1 919 812

14

Sentralafr. Rep.

1 882 369

1 427 125

15

Rwanda

867 019

1 391 000

16

Egypt

1 576 702

1 359 312

21

Kenya
Resten av Afrika

Sum Afrika
Afrika andel

724 119

1 124 062

9 834 993

8 321 799

53 350 025

53 538 546

71 %

61 %

Belgia importerte i følge FN-statistikk ca 40 000
tonn brukte klær og eksporterte ca 87 000 tonn.
Den største mottakeren av belgiske bruktklær var
det afrikanske landet Kamerun som importerte
mest, ca 24 000 tonn. Øvrige store afrikanske
importører var Madagaskar, Niger, Dem. Rep.
Kongo, Kongo, Tunisia, Sentral-Afrikanske
Republikk, Rwanda, Egypt og Kenya(se tabell 3).
Totalt ble 61 prosent av de ”belgiske” klærne
eksportert til Afrika (målt i volum).

Tabell 5: Nederlandsk import/eksport av brukte klær totalt og nederlandsk direkteeksport til afrikanske
land i 2004 (FN 2006)
Rangering
(blant alle)

Partner

Verdi (US$)

Kilo

Verden

28 086 023

82 205 960

Verden

106 258 990

103 298 390

2

Ghana

12 900 093

7 968 914

7

Sør-Afrika

2 466 048

3 791 437

12

Tunisia

1 509 241

2 677 375

13

Kamerun

5 895 123

2 485 187

14

Kongo

3 395 481

2 360 500

16

Kenya

1 954 672

2 342 625

18

Rwanda

1 999 464

2 261 437

21

Tanzania

2 126 375

1 645 375

24

Angola

1 298 967

1 108 125

25

Gambia

1 331 317

1 046 750

Nederland importerte i følge FN-statistikk ca
82000 tonn brukte klær og eksporterte 103 000
tonn. Belgia var største enkeltmottaker, med
14000 tonn. Det afrikanske mottakerlandet som
importerte mest fra Nederland var Ghana (ca
8000 tonn), men også Sør-Afrika, Tunisia,
Kamerun, og en rekke andre afrikanske land
importerte relativt store mengder. Målt i volum
gikk 33 prosent av den tyske eksporten av
brukte klær til Afrika, med Ghana som viktigste
importørland.

Resten av
Afrika
Sum Afrika
Afrika andel

8 948 428

6 843 934

43 825 209

34 531 659

41 %

33 %
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Tabell 6: Svensk import/eksport av brukte klær totalt og svensk direkteeksport til afrikanske land (FN
2006)
Rangering

Partner

(blant alle)

Verden (import)
Verden (eksport)

Verdi (US $)

Kilo

659 093

993 490

8 114 725

16 879 566

1

Tunisia

493 212

2 340 000

6

Angola

411 578

787 000

9

Algerie

932 320

509 000

14

Benin

52 605

280 000

123 064

251 000

15

Mosambik

16

Rwanda

66 234

233 000

17

Kenya

98 533

220 000

21

Liberia

32 571

193 000

23

Tanzania

35 979

153 000

26

Kongo

102 485

127 000

Resten av Afrika

279 102

502 625

2 627 683

5 595 625

32%

33%

Sum Afrika
Afrika andel

Sverige importerer i følge FN-statistikk i 2004 ca
1000 tonn brukte klær (hvorav en betydelig del fra
Norge), og eksporterte nesten 16 900 tonn.
Landet som mottok mest bruktklær fra Sverige
var det afrikanske landet Tunisia som mottok 2
300 tonn med brukte klær. Andre store afrikanske
importørland for svenske bruktklær var Angola og
Algerie. 33 prosent av den svenske eksporten av
brukte klær gikk til ulike land i Afrika. Tunisia var
viktigste importørland.

Tabell 7: Tysk import/eksport av brukte klær totalt og tysk direkteeksport til afrikanske land i 2004 (FN
2006)
Rangering

Partner

(blant alle)

Verdi (US$)

Kilo

Verden (import)

22 596 000

20 123 575

Verden (eksport)

190 521 000

277 442 857

6

Tunisia

5 012 000

8 683 101

9

Kamerun

8 252 000

6 783 800

10

Kenya

6 740 000

6 274 800

14

Ghana

6 187 000

5 516 199

16

Tanzania

4 011 000

4 666 199

21

Togo

3 041 000

2 965 625

22

DR Kongo

3 300 000

2 610 375

23

Rwanda

1 432 000

2 596 687

24

Kongo

3 507 000

2 483 687

29

Angola

2 342 000

1 679 500

15 902 000

13 580 855

59 726 000

57 840 828

31 %

21 %

Resten av Afrika
Sum Afrika
Afrika andel

3.2.

Tyskland importerte i 2004 20 000 tonn brukte
klær, og eksporterte hele 277 000 tonn. Største
enkeltmottaker var Nederland, med 80 000
tonn, men det går også en betydelig andel
dirkekte fra Tyskland til land i Afrika. Tunisia
mottar mest bruktklær fra Tyskland (nærmere
8700 tonn), men også Kamerun, Kenya, Ghana,
Tanzania, DR. Kongo mottar store mengder (se
tabell 4). Målt i volum går 21 prosent av den
tyske bruktkleseksporten til Afrika.

Videreeksport fra østeuropeiske land til Afrika

Vi så i tabellene 4 til 7at store Vesteuropeiske mottakerland av norske bruktklær (Sverige, Belgia,
Nederland og Tyskland) i stor grad fungerer som transittland, hvor brukte klær går på kryss og tvers over
grensene mellom seg, og at disse landene i stor grad eksporterer brukte klær til land i Afrika. Hele 61
prosent av Belgias eksport gikk for eksempel direkte til land i Afrika. Men hva med de norske
bruktklærne som sendes til Øst-Europa? Blir de brukt i Øst-Europa eller er det indikasjoner på at noen av
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disse også sendes videre til Afrika? Vi fant frem FN-tall på import og eksport av bruktklær i Polen,
Bulgaria, Tsjekkia og Litauen (de fire største Østeuropeiske importørene av norske bruktklær i 2005) og
tall på den direkte eksporten til afrikanske land.
Tabell 8: Bulgarsk import/eksport av brukte klær totalt og bulgarsk direkteeksport til afrikanske land i
2004 (FN 2006)
Rangering

Partner

Verdi (US $)

Kilo

(blant alle)

Verden (imp)

7 245 007

14 784 587

Verden (eksp)

2 101 648

2 265 982

1

Angola

218 936

433 687

2

Ghana

306 878

325 562

4

Kongo

131 114

126 800

7

Tanzania

59 555

96 406

10

Mosambik

35 742

72 785

14

Senegal

11 733

37 136

17

Malawi

2 548

24 984

40

Algerie

12 435

3 625

43

Kenya

1 865

3 250

45

Togo

1 865

2 750

Resten av Afrika

5 613

1 660

788 284

788 284

1 128 645

Andel som gikk til Afrika

38 %

50 %

Sum Afrika

Netto omsatt i Bulgaria, andel av import

85 prosent av bruktklærne som importeres til
Bulgaria blir solgt i Bulgaria. Men nærmere
2300 tonn med bruktklær eksporteres videre.
Målt i volum går 50 prosent av den bulgarske
bruktkleseksporten direkte til Afrika. Det
viktigste mottakerlandet for bruktklær som går
via Bulgaria, er Angola.

85 %

Videreeksport til Afrika som andel av import

8%

Tabell 9: Estisk import/eksport av brukte klær totalt og polsk direkteeksport til afrikanske land i 2004 (FN
2006)
Rangering
(blant alle)

Partner

Verdi ($)

Volum (kg)

Verden (import)

10 146 221

14 403 047

Verden (eksport)

9 779 737

8 551 348

2

Angola

146 004

420 375

3

Kamerun

329 137

361 062

6

Benin

85 550

128 261

9

Mosambik

22 958

76 589

10

Togo

23 927

49 933

11

Malawi

17 108

36 535

16

Gambia

13 890

24 031

18

Tanzania

3 106

10 500

21

Egypt

9 651

5 312

651 331

1 112 598

7%

13 %

Sum Afrika
Andel som gikk til Afrika
Netto omsatt i Estland, andel av import

Videreeksport til Afrika som andel av import

Den suverent største destinasjonen for estisk
bruktkleseksport i 2004 var faktisk Finland, som
tok imot hele 6 683 tonn – det vil si 78 prosent
av den samlede eksporten. Av de gjenværende
22 prosent, gikk 13 til Afrika, med Angola som
største importør. Blant de gjenværende ni
fordelte seg ut over resten av verden, med
Tyrkia, Russland og Libanon som viktigste
importørland blant disse.

41 %
8%
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Tabell 10: Litauisk import/eksport totalt og litauisk direkteeksport til afrikanske land (FN 2006)
Rangering
(blant alle)

Partner

Verdi ($)

Kilo

Verden (imp.)

21 962 408

35 599 657

Verden (eksp.)

8 667 279

8 653 448

6

Angola

180 729

370 250

10

Malawi

144 139

239 144

11

Benin

121 759

229 613

6

Togo

237 369

214 214

15

Mosambik

56 479

120 144

20

Ghana

21 630

51 695

21

Tanzania

39 119

51 269

22

DR Kongo

38 979

48 238

23

Zimbabwe

23 679

46 292

24

Djibouti

6 350

38 976

Resten av Afrika
Sum Afrika
Andel som gikk til Afrika

88 097

85 221

958 329

1 495 056

11 %

17 %

Netto omsatt i Litauen, andel av import

Eksporten av brukte klær fra Litauen tilsvarer 24
prosent av importmengden. Vi regner derfor netto
omsatt mengde i Litauen som 76 prosent av
importen5. Ca 8 500 tonn blir eksportert, og da
særlig til Hviterussland og Russland. 17 prosent
av eksporten går direkte til land i Afrika, igjen
med Angola som viktigste importørland.

76 %

Videreeksport til Afrika som andel av import

4%

Tabell 11: Polsk import/eksport av brukte klær totalt og polsk direkteeksport til afrikanske land i 2004 (FN
2006)
Rangering

Partner

Verdi (US $)

Kilo

(blant alle)

Verden (imp.)

37 112 595

64 629 383

Verden (eksp.)

17 877 853

18 435 570

2

Malawi

1 274 520

1 461 187

5

Ghana

1 893 022

848 687

6

Kenya

466 833

757 125

9

Benin

647 275

750 750

10

Tanzania

354 413

634 437

13

Uganda

507 642

571 562

22

Djibouti

122 707

223 222

28

Algerie

78 313

73 316

34

Angola

44 397

36 535

35

Kongo

31 255

26 941

119 612

51 130

5 539 989

5 434 892

31 %

29 %

Resten av Afrika
Sum Afrika
Andel som gikk til Afrika
Netto omsatt i Polen, andel av import

Videreeksport til Afrika som andel av import

Eksporten av brukte klær fra Polen tilsvarer 29
prosent av importmengden. Vi regner derfor
netto omsatt mengde i Polen som 71 prosent
av importen. Over 18 000 tonn bruktklær blir
eksportert. En av de største mottakerne av
polske bruktklær er Tyskland som mottar ca
3100 tonn. Tyskland eksporterer mye bruktklær
til Afrika. Nesten 5500 tonn (29 prosent av
Polens bruktkleseksport) skipes direkte til
Afrika, med Malawi som viktigste mottaker.

71 %
8%

5
Vi regner innsamlingen av brukte klær i disse østeuropeiske landene som relativt beskjeden, og ser bort fra den i denne
sammenheng.
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Tabell 12: Tsjekkisk import/eksport av brukte klær totalt og tsjekkisk direkteeksport til afrikanske land
(FN 2006)
Rangering
(blant alle)

Partner

Verdi ($)

Kilo

Verden (imp.)

11 765 625

28 530 800

Verden (eksp.)

4 299 801

7 711 997

3

DR Kongo

514 767

660 437

4

Mosambik

280 854

622 812

6

Angola

186 365

347 812

8

Togo

134 414

233 378

11

Rwanda

38 378

96 406

13

Sentralafr. Rep.

65 651

49 171

15

Elfenbenskysten

33 546

35 351

18

Burundi

9 787

26 601

19

Ghana

11 064

25 382

21

Zambia

18 438

24 750

Resten av Afrika

70 010

91 190

1 395 775

2 248 516

32 %

29 %

Sum Afrika
Andel som gikk til Afrika

Netto omsatt i Tsjekkia, andel av import
Videreeksport til Afrika som andel av import

Eksporten av brukte klær fra Tsjekkia tilsvarer 27
prosent av importmengden. Vi regner derfor
netto omsatt mengde i Tsjekkia som 73 prosent
av importen. Målt i volum eksporterer Tsjekkia
7700 tonn brukte klær. Tyskland er det landet
det blir eksportert mest til, ca 2400 tonn. 2200
tonn (29 prosent av totalt eksportvolum)
eksporteres direkte til ulike land i Afrika. DR
Kongo og Mosambik er de største
importørlandene i Afrika av brukte klær fra
Tsjekkia.

73 %
8%

3.3. Hva mener eksportørene om problematikken
industriarbeidsplasser i importørlandene?

brukte

klær

vs

Både Fretex og Uff mener at dette ikke er en reell problemstilling. Erling Malmberg i Fretex
argumenterer for at det først og fremst er import av billige nye klær fra Asia som er problemet for
afrikansk klesindustri (Malmberg 2004). Han viser til at klesprodusenter i Asia utkonkurrerer lokal industri
i de fleste land, også Europa. Willy Larsen i Fretex hevder at kleseksport fra Norge ikke kan ødelegge for
Afrika fordi mange tekstilproduserende land i Afrika har importforbud for brukte klær.
Daglig leder i UFF Norge, Jesper Pedersen, sier på sin side at i det sørlige Afrika, der deres
søsterorganisasjoner driver, er det knapt er noen tekstilproduksjon igjen å skade. De som har forsøkt å
drive egen produksjon i disse landene har lagt ned av en rad ulike årsaker, blant annet at de ikke klarer å
konkurrere med billige nye klær fra Asia. Ellers legger UFF Norge og Humana / DAPP stor vekt på at selv
om det skulle være et konkurranseforhold mellom brukte klær og lokal tekstilindustri, så er de sa,lede
fordelene for samfunnene større enn ulempene. På kort sikt får fattige råd til klær, det skapes lokale
arbeidsplasser i frakt og salg av bruktklærne, og det genereres inntekter til DAPPs utviklingsprosjekter.
Hypotesen om at de brukte klærne skader den langsiktige utviklingen i landene – fordi det hindrer
industrialisering – støtter han i liten grad. Han mener det er liten framtid for dette i Afrika. Kina, Vietnam
og India allerede har festet grepet om verdens tekstilproduksjon, og at tollsatser og markedsadgang for
nye og brukte klær inn til afrikanske land styres fra deres egne nasjonale myndigheter.
Moberg sier at Fretex International (FI) ikke er i dialog med myndighetene i afrikanske land om effekter
på lokal tekstilindustri. FI forholder seg til de lover, regler, tollsatser og kvoter for bruktklesimport som
de ulike landenes myndigheter har vedtatt.
Moberg sier videre at i de ni månedene han har vært ansatt i FI har det ikke vært snakk om å
gjennomføre dialog med afrikanske tekstilarbeiderforeninger om problemstillingene, men at Myrorna,
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Fretex’ svenske søsterbedrift for en tid tilbake sendte representanter for svenske fagforeninger på tur til
mottakerland for FI sine klær for å snakke med lokale fagforeninger på stedet.
Både UFF Norge og UFFs søsterorganisasjoner i det sørlige Afrika, som driver import av brukte klær der,
har vært og er i dialog med nasjonale myndigheter i disse landene. I Mozambik drives virksomheten i
tråd med myndighetenes ønsker – ved at klærne ikke gis bort, men selges, og at overskuddet brukes på
bistandsprosjekter. I Zambia er ikke myndighetene like interessert i å slippe brukte klær inn, og har i
følge Pedersen derfor ilagt en relativt høy toll. Sør-Afrika har lenge hatt en svært høy toll på brukte klær –
i realiteten et importforbud . I følge en WTO tjenestemann Pedersen siterte har etterspørselen etter
brukte klær i det Sør Afrikanske markedet, kombinert med importforbudet, resultert i omfattende
innsmugling og tollsvindel, med korrupte tolltjenestemenn involvert. Sørafrikanske myndigheter vurderer
i følge Pedersen om de skal gi lettelser på bruktklesimport etter mønsteret.
Humana / DAPP hadde i følge Pedersen møter med tekstilarbeiderforeninger fra det sørlige Afrika om
konkurransen mellom import av bruktklær og lokale tekstilarbeidsplasser da problemstillingen ble
aktualisert for omkring 20 år siden. Kontakten den gang førte fram til at det ble laget en unnersøkelse,
utført av Denconsult i 1993, som så på virkninger av bruktklesimport i de afrikanske landene hvor
Humana People to People importerte brukte klær (Denconsult 1993).

3.4.

Oppsummering

Norske bruktklær blir i liten grad sendt direkte til Afrika. Ingen av de 15 største mottakerlandene er
afrikanske. Eksporten fra Norge går i stor grad til transittland, som eksporterer klærne videre. FNstatistikken viser at transittland som Sverige, Nederland, Tyskland og Belgia i stor grad eksporterer
klærne videre til utviklingsland, og at mye av dette går til afrikanske land. Belgia er det landet som i
størst grad eksporterer sine brukteklær til Afrika –målt som prosentandel (61 prosent). Målt i tonn utgjør
denne eksporten fra Belgia til land i Afrika 53 500 tonn. Tyskland sender mest målt i volum, - nærmere
58 000 tonn. Dette er imidlertid bare 21 prosent av Tysklands eksport. Den største enkeltmottakeren av
brukte klær fra Tyskland er Nederland, med rundt 80 000 tonn. Nederland eksporterer på sin side stort
sett klærne videre, og 33 prosent går til Afrika.
Mye av den norske eksporten av bruktklær går til Øst-Europa, men heller ikke i Øst-Europa bruker de alle
klærne selv: Vi undersøkte eksporttallene til de største importørene av norske bruktklær i Øst-Europa
(Polen, Bulgaria, Tsjekkia og Litauen), og fant at også de videreeksporterer en del tonn til Afrika.
Riktignok bruker de mesteparten av klærne selv, men andelen på eksporten som går direkte til Afrika
varierer mellom 17 prosent (Litauen) og 50 prosent (Bulgaria). Polen er både den største importøren og
eksportøren av bruktklær av de fire Øst-Europeiske landene vi har sett på. De eksporterer over 18 000
tonn med brukt klær, og ca 5000 tonn sendes direkte til Afrika.
Bruktklær vandrer altså på kryss og tvers mellom land og kontinenter, og det er så godt som umulig å
spore hva som opprinnelig ble sendt fra Norge. Men det er rimelig å anta at også store mengder norske
bruktklær ender opp i land i Afrika, også de som eksporteres til østeuropeiske land.
Det er interessant å merke seg at noen av kleseksportørene (Uff eller Fretex) er meget omtrentlige når
de angir hvor klærne havner. Fretex angir at 90prosent havner i Øst-Europa, Iran og Irak, mens Uff sier at
300 av 2500 tonn havner i Afrika. Ettersom Fretex og UFF til sammen har hånd om nesten hele den
norske bruktkleseksporten, kan vi bruke eksportstatistikken til SSB til å bevise at dette ikke stemmer.
Mye norske klær havner fortsatt i typiske transittland i Vest-Europa.
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4.

Afrikansk import av klær

4.1.

Hvor stor er importen?

Tabell 13: Registrert import av brukte klær (SITC 26901) i afrikanske land 2004 (FN 2006)6
Brukte klær ($)

$ pr
innbygger

Algerie

5 036 446

0,16

Burkina Faso

2 458 208
841 486

Gabon

Brukte klær (kg)

Kg pr

Deklarert

innbygger verdi ($/kg)

1 873 642

0,1

2,69

0,20

3 852 249

0,3

0,64

0,13

2 449 271

0,4

0,34

3 856 950

2,97

2 855 715

2,2

1,35

Ghana

41 629 932

2,26

75 965 135

4,1

0,55

Kamerun

31 579 283

2,19

23 592 550

1,6

1,34

2 300 717

4,99

1 333 168

2,9

1,73

Burundi

Kapp Verde
Kenya

31 817 429

0,93

44 419 526

1,3

0,72

Madagaskar

1 473 003

0,09

1 428 990

0,1

1,03

Malawi

8 085 651

0,68

9 639 546

0,8

0,84

29 611

0,02

11 976

0,0

2,47

5 127 930

0,49

6 125 637

0,6

0,84

Sør-Afrika

5 745 928

0,12

21 016 167

0,5

0,27

Togo

3 615 883

0,71

7 018 372

1,4

0,52

8,9

0,55

Mauritius
Senegal

Tunisia

48 974 164

4,93

88 363 247

Uganda

26 518 480

1,16

26 915 888

1,2

0,99

Zambia

9 385 927

0,85

N/A

N/A

N/A

Zimbabwe

1 593 574

0,12

1 126 053

0,1

1,42

Enkelte land utmerker seg som spesielt store importører av brukte klær. Blant landene vi har data for,
gjelder dette Tunisia, Ghana, Uganda, Kamerun og Sør-Afrika.
Noen av landene fungerer til en viss grad som transittland, for eksempel Tunisia, med en registrert
bruktkleseksport på 9000 tonn (10 prosent av importen). Andre er nok også transittland, for eksempel
Ghana, uten at det viser igjen i den offisielle statistikken. Som vi skal se senere, rapporterer
fagforeningsaktører om relativt omfattende smugling over grensene, fra land hvor bruktklesimport er
tillatt og inn i land hvor slik import er belagt med høyere toll, eller hvor det eksisterer importforbud for å
beskytte hjemlig tekstilindustri.

6

Omfatter land tilgjengelig tallmateriale på sammenlignbar form.
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Tabell 14: Registrert import av ”nye klær og tilbehør til klær” (SITC 84) til landene i tabell 12 i 2004 (FN
2006)
For importen av nye
klær er bildet noe
tilbehør ($)
innbygger
tilbehør (kg)
innbygger
($ pr kg)
annerledes, og ser ut til
Algerie
57 758 165
1,78
78 810 175
2,4
0,73
å følge noe mer logiske
Burkina Faso
3 578 348
0,29
2 379 949
0,2
1,50
mønstre. Ser vi på
Burundi
607 003
0,09
446 623
0,1
1,36
importen målt i verdi, er
Gabon
6 205 329
4,77
2 554 922
2,0
2,43
den suverent størst til
Ghana
21 343 154
1,16
10 085 364
0,5
2,12
mer ”velstående” land,
Kamerun
12 565 613
0,87
3 783 716
0,3
3,32
som Tunisia, Mauritius
Kapp Verde
3 698 206
8,02
701 131
1,5
5,27
og til dels Sør-Afrika og
Kapp Verde. Algerie.
Kenya
15 290 972
0,45
N/A
N/A
N/A
For import oppgitt i vekt
Madagaskar
3 733 201
0,22
3 025 922
0,2
1,23
mangler langt flere
Malawi
11 206 348
0,94
N/A
N/A
N/A
data, men for de land
Mauritius
34 721 203
28,16
N/A
N/A
N/A
der det finnes data, er
Senegal
14 255 012
1,35
5 030 563
0,5
2,83
bildet til en viss grad
Sør-Afrika
621 721 455
13,35
N/A
N/A
N/A
det samme. Vi stiller
Togo
15 044 606
2,96
15 214 947
3,0
0,99
imidlertid spørsmål ved
Tunisia
630 741 609
63,45
29 979 487
3,0
21,04
validiteten til en del av
dataene her. Vi har
Uganda
23 020 463
1,01
N/A
N/A
N/A
foretatt
Zambia
15 713 284
1,42
N/A
N/A
N/A
stikkprøvekontroller ved
Zimbabwe
8 629 243
0,67
2 793 577
0,2
3,09
å summere alle lands
eksport til enkelte av landene i tabellen. Summene viste en del avvik fra importtallene som er samlet i
tabellen over, uten at vi vet om avvikene er systematiske.
Nye klær og

$ pr

Nye klær og

Kg pr

Deklarert verdi

Tabell 15: Import av brukte klær (SITC 26901) som andel av total import, (SITC 84 + SITC 26901) blant
landene i tabell 12 (FN 2006)
Bruktimport

Bruktimport

(andel av verdi)

(andel av vekt)

Algerie

8%

2%

Burkina Faso

41 %

62 %

Burundi

58 %

85 %

Gabon

38 %

53 %

Ghana

66 %

88 %

Kamerun

72 %

86 %

Kapp Verde

38 %

66 %

Kenya

68 %

N/A

Madagaskar

28 %

32 %

Malawi

42 %

N/A

Mauritius

0%

N/A

Senegal

26 %

55 %

Sør-Afrika

1%

N/A

Togo

19 %

32 %

Tunisia

7%

75 %

Uganda

54 %

N/A

Zambia

37 %

N/A

Zimbabwe

16 %

29 %
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Som vi ser av tabell 12 utgjør bruktimport en stor
andel av den totale registrerte klesimporten i mange
ulike afrikanske land – nærmere 90 prosent i både
Burundi, Ghana og Kamerun, og 50 - 60 prosent i flere
andre. Nye klær har høyere fortollingsverdi enn brukte
klær i bulk, slik at bruktandelen målt i vekt ofte er
ganske mye større enn bruktandelen målt i verdi.
I følge den tidligere omtalte Oxfam-rapporten om
brukte klær (Baden & Barber 2005) har import av nye
klær fra Asia økt de siste årene, slik at bruktklærnes
andel i forhold til totalen er redusert. De anslår likevel
at importen av bruktklær i Afrika sør for Sahara utgjør
mye mer enn 50 prosent hvis man måler volumet. For
kun fire av tolv land viser statistikken en
bruktklesandel på under 50 prosent målt i volum. De
registrerte importtallene vi har funnet støtter dem i
den siste konklusjonen: Klesimport til Afrika dreier
seg fortsatt i all hovedsak om brukte klær.
I det følgende skal vi se på importutviklingen av
bruktklær i noen utvalgte land, og hva afrikansk
tekstilindustri – representert ved fagforeninger og
bedriftsledere mener om dette.
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4.2.

Oppfatter afrikansk tekstilindustri import av brukte klær som et
problem?

Vi har sett på hva tekstilfagforeninger i utvalgte afrikanske klesproduserende land mener er
hovedutfordringer for tekstilsektoren. Dette har vi gjort ved å gå gjennom landrapporter som ble levert
fra ulike afrikanske fagforeninger i forbindelse med den niende ITGLWF-kongressen (World Congress of
the International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation) i Tyrkia i 2004. Vi har strukturert
svarene fra de ulike landene i tabellen nedenfor. Det er viktig å presisere at rapporten var åpne
situasjonsbeskrivelser. Fagforeningene har altså ikke blitt forelagt noen form for spørre- eller
avkrysningsskjema med gitte alternativer. Det betyr at alle problemer som skisseres er trukket frem på
eget initiativ. Merk også at disse landrapportene først og fremst forteller om utviklingen de siste par
årene før kongressen. De forteller med andre ord først og fremst om problemer som oppleves nå, i det
som er igjen av tekstilindustrien, og gir ikke i seg selv noen forklaring på den voldsomme nedgangen
som klesproduksjonen i en rekke ulike afrikanske land gikk gjennom fra starten av 1980-tallet og utover.
Vi har mindre tilgjengelig informasjon om hva bedriftslederne / eierne mener, men har funnet en studie
fra Kenya som blant annet inneholder en intervjuundersøkelse med bedriftsledere om hva de mener er
de største problemene. Vi kommer tilbake til denne under caset Kenya.
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Tabell 16: Sammenfatting av landrapportene til tekstilarbeiderkongressen i 2004: Afrikanske foreningers beretninger om på hva som skaper problemer for
deres bransje (Land organisert alfabetisk, problemene etter hvor hyppig de er nevnt)
DR Kongo Elfenbenskysten
Import av brukte klær

Eritrea

•
•
•

Innsmugling / korrupsjon i tollen*
Import av billige nye klær

Kamerun

Kenya

•
•
•

•

Niger

Nigeria

•
•
•

Senegal

Uganda Zimbabwe

•
•
•
•

•

Dårlig ledelse

•

Høye driftskostnader

•

•
•

•

•
•

Utkonkurrert på eksportmarkedene
Lønnsøkninger etter kollektive avtaler

Mauritius

•

Strukturrasjonalisering / importliberalisering**

Krig*

Malawi

•

•

* Det sies ikke eksplisitt om dette gjelder nye klær / tekstiler, brukte klær, eller begge deler.
** Dreier seg delvis om endrede hjemlige rammevilkår, dels om endringer i importvilkår, som angår øverste og tredje linje i tabellen.
I tabell 16 (over) fremgår det at det eksisterer et mangfold av utfordringer for afrikanske klesprodusenter. Ett av problemene er den økte importen av
brukte klær, men fagforeningene forklarer også problemene med innsmugling/korrupsjon i tollen, import av billige nye klær, strukturrasjonalisering /
importliberalisering, dårlig ledelse, høye driftskostnader, krig, at de blir utkonkurrert på eksportmarkedene og at lønnsøkninger som følge av kollektive
avtaler ikke har passet for tekstil- / klesindustrien.
Vi ser at det særlig er problemkomplekset import og importliberalisering som blir trukket fram. Legal import av brukte klær oppgis som et problem av Den
demokratiske republikken Kongo, Kamerun, Kenya, Nigeria og Zimbabwe. Innsmugling av nye / brukte klær eller korrupsjon i tollen som åpner for illegal
import oppgis av fagforeninger fra Elfenbenskysten, Kamerun, Nigeria og Senegal. Legal import av billige nye klær oppgis som problem i
Elfenbenskysten, Kamerun, Niger og Senegal. Markedsreformer som i større eller mindre grad også omfatter åpning av grensene (importliberalisering)
trekkes også fram av fagforeningene i Eritrea, Senegal og Uganda.
Vi viderebringer nedenfor sitater fra de fagforeningene/landene som spesifikt har trukket fram brukte klær som et problem for tekstilsektoren: Vi har også
innhentet FN-tall på utviklingen i bruktklesimporten i disse landene, og vi har forsøkt å finne statistikk som viser hvordan utviklingen i antall arbeidsplasser
har vært i tekstilsektoren. I følge Oxfam har sysselsettingen i den formelle delen av tekstilsektoren (med unntak for Nigeria) blitt redusert til et svært lavt
nivå (Baden & Barber 2005).

4.2.1. Kamerun

”We are experiencing numerous factory closures in the textile and garment sector. The reasons for
these closures are contraband, second-hand clothing, imports of all kinds from Asia, wages (collective
agreements negotiated in 2000, 2002 and 2004)” (ITGLWF 2004)7.
Figuren under viser hvordan importen eksploderte mellom 1990 og 1995. Fra å være tilnærmet lik null i
1990 til å utgjøre nesten 16 000 tonn i 1995. Vi har dessverre ikke klart å finne tall på hvor mange
arbeidsplasser som er forsvunnet i tekstilsektoren i Kamerun.
Figur 3: Registrert import av brukte klær til Kamerun (FN 2006)
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4.2.2. Den demokratiske republikken Kongo

“The textile, clothing, leather and associated sectors have not been spared from the wave of destruction
generated by the war. The companies in the sector are working at no more than 40% of their initial
capacity. The flooding of the market with second-hand clothing has also contributed to this situation. The
government, seeking to protect the textile industry, signed an agreement aimed at safeguarding the
sector whilst improving the quality of the fabrics produced, but the results are not palpable” (ITGLWF
2004)8.
I følge landrapporten er det totalt 15 100 mennesker som jobber i tekstilsektoren i DR Kongo, og
bedriftene i sektoren jobber med en kapasitet på 40 prosent av det de gjorde tidligere. Hvis vi legger til
grunn at sysselsettingen omtrent følger kapasitetsutnyttelsen, kan vi anslå at det jobbet omkring 38 000
i tekstilsektoren tidligere, og at 22-23 000 jobber har forsvunnet – delvis på grunn av at markedet er
oversvømt av brukte klær.
4.2.3. Nigeria

”The drastic reduction in union membership is as a result of the problems facing the industry. These
include widespread smuggling (illegal imports), dumping of second hand clothing, power supply
disruption, and shortage of raw materials among others” (ITGLWF 2004)9.

Landrapporten fra Fédération Nationale des Syndicats des Travailleurs des Industries Textiles, Habillement, Confection, Cuirs et Peaux du
Cameroun,

7

Landrapportene fra Fédération Nationale des Travailleurs du Textile, Habillement et du Cuir (FNTTHC/UNTC), syndicat des Secteurs de
l’Habillement, du Textile et des Industries Diverses au Congo (SHTC/FRATERNITE), Syndicat des Travailleurs d'Habillement, Textiles et Cuir (SHTC),
Kongo

8

9

Landrapporten fra National Union of Textile, Garment and Tailoring Workers, Nigeria

Brukte klær til besvær

I følge landrapporten fra fagforeningen er det i Nigeria nå (2004) 40 000 mennesker som jobber i
tekstilsektoren, mens det var 83 000 som jobbet i tekstilsektoren i 2000. På fire år er altså 43 000 jobber
forsvunnet. Tekstilindustrien sto inntil nylig for 25 prosent av industriarbeidsplassene i Nigeria.
I følge Oxfam-rapporten har Nigeria importforbud på klær, men dette forbudet blir til stadighet omgått
gjennom smugling og korrupsjon i tollen. FN-tall viser at importen av bruktklær eksploderte i 1997.
Samtidig er Nigeria med 131,5 mill innbyggere et langt mer folkerikt land enn for eksempel Kamerun
med sine 16,3 mill. innb (FN 2005) , men importerer mye mindre bruktklær. Det er derfor rimelig å anta
at det også er mange andre faktorer enn bruktklesimport som har skylden for nedbyggingen av
tekstilindustrien i Nigeria.
Figur 4: Registrert import av brukte klær til Nigeria (FN 2006).
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4.2.4. Zimbabwe

“10-15% of the local market of the industry has been affected by the importation, dumping and selling
of second hand clothes. The export market is not much better because of lack of export incentives by
government” (ITGLWF 2004)10.
I følge Denconsult (1993) sin rapport dekket innenlandsk tekstilindustri da anslagsvis 98 prosent av
forbruket. Tekstilindustrien (definert som spinnerier og veverier) beskjeftiget omkring 21.000 arbeidere.
Klesindustriens bransjeforening hadde 80 medlemsbedrifter. Blant disse hadde noen få over 1000
ansatte. 15-20 bedrifter hadde 400-600 ansatte, mens hoveddelen hadde mellom 50 og 100 ansatte. I alt
anslo rapporten at det i tillegg var 100.000 beskjeftiget i små kles- og skredderbedrifter med under 10
ansatte. Den hjemlige etterspørselen var på dette tidspunkt blitt redusert som følge av tørke,
økonomiske reformer og importliberalisering. Tekstil- og klesindustriens respons var å effektivisere og
satse mer på eksport. Kvaliteten var konkurransedyktig, men ikke prisnivået, primært pga høyere
lønninger i Zimbabwe enn i Asia. Den høye kvaliteten begrenset også importen, og prismessig kunne
lokalt produserte klær konkurrere hjemme pga langt lavere transportkostnader enn importerte, asiatiske,
klær. En vanskelig økonomisk situasjon, spesielt for den fattigste delen av befolkningen hadde imidlertid
ført til en vridning av etterspørselen i retning brukt tøy, og økt import av dette. Etter press fra
klesindustriens bransjeforening, svarte regjeringen med å forby kommersiell import av brukt tøy, og kun
tillate frivillige organisasjoner, som UFF, å importere. Dette bremset den legale importen av brukt tøy,
men store mengder brukt tøy ble importert illegalt til landet, spesielt fra Zambia, men også fra
Mozambique. Denconsult anslo at det direkte tapet som følge av bruktklesimporten på dette tidspunktet
bare var 90 fulltidsplasser, og at import, sortering, engros- og detaljsalg skapte 1000 nye arbeidsplasser,
slik at netto sysselsettingsvirkning var 900 på pluss-siden. Med andre ord måtte man veie et forholdsvis

10

Landrapporten fra Zimbabwe Textile Workers Union

24

Brukte klær til besvær

begrenset tap i sekundærnæringene (industrien) opp mot en ikke ubetydelig gevinst i tertiærnæringene
(handel / service).
I følge landrapporten til Zimbabwe Textile Workers Union jobbet 12 500 mennesker i 72 ulike bedrifter i
tekstil- og klesindustrien i Zimbabwe i år 2000. Dette er betydelig færre enn tallet Denconsult fant i
1993. Fagforeningen anslo videre at tallet sankt med ytterligere 1000 fra år 2000 til 2004.
FN-tall viser hvordan den registrerte importen av bruktklær har utviklet seg i Zimbabwe, og vi kan se at
importen gikk fra nesten null på 80-tallet til ca 1300 tonn i 1991. Senere har importen gått litt opp og
ned, årene 2001 og 2002 fins det ikke statistikk for men i 1994 så vel som i 2004 var importen på over
2000 tonn.

Figur 5: Registrert import av brukte klær til Zimbabwe (FN 2006).
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4.2.5. Utvidet case: Kenya
“The textile, clothing and leather industry has continued to experience decline in membership due to the
influx of second hand clothes and shoes into the Kenyan market” (ITGLWF 2004)11.
FNs Industrial commodity statistics yearbook (FN 1995 & 2005) viser at kenyansk klesproduksjon sank
kraftig fra 1983 til 1985. Den hentet seg til en viss grad inn igjen før man fikk et nytt kraftig fall fra 1993.
Mot slutten av tiåret stabiliserte produksjonen seg på rundt 2,3 millioner enheter pr år, som er mer enn
en halvering fra nivået på 1980-tallet.
Er endret import / eksport av nye klær forklaring på produksjonsfallet?
Som vi har sett tidligere i rapporten, vektlegger ulike aktører og kilder ulike faktorer når nedgangen i
klesproduksjonen skal forklares. Siden vi har rimelig gode data fra Kenya på både produksjon og
utenrikshandel, skal vi først se på endringer i import /eksport av nye klær som forklaringsfaktor.
Hypotesen er at konkurranse fra billige asiatiske klær – spesielt fra Kina fører til en importflom av billige
nye klær som utkonkurrerer lokal tekstilindustri i hjemmemarkedet og / eller at eksporten går dukken
fordi den ikke klarer konkurrere i internasjonale markeder med asiatisk-produserte klær.
Ikiara et al. (2002) skriver at bare 20 prosent av de formelle tekstilfirmaene12 var eksportører, og at kun
en fjerdedel av produksjonskapasiteten deres gikk til eksport.

11

Kilde: Kenya Shoe and Leather Workers’ Union

12

Innebærer at de er firma av en viss størrelse
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Figur 6: Kenyansk produksjon, import og eksport av nye herredresser (FN 1995 & 2005 / FN 2006)13
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Figuren viser en betydelig nedgang i klesproduksjonen etter en topp i 1989. Produksjonsfallet ser ikke ut
til å kunne forklares med økt import av nye dresser, eller fall i eksporten. I den perioden vi har et mer
eller mindre komplett tallsett for, altså fra 1990, ser det altså ut som kenyansk produksjon av
herredresser først og fremst har vært for hjemmemarkedet, og at det samlede kenyanske forbruket av
nye dresser i dette hjemmemarkedet ble kraftig redusert.
Figur 7: Kenyansk produksjon, import og eksport av nye herreskjorter (FN 1995 & 2005 / FN 2006)14
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Produksjonen av nye herreskjorter viser en mindre klar tendens. En produksjonstopp tidlig på 1990-tallet
kan delvis forklares med en kortvarig periode med eksport av et visst omfang. Det var en enda større
knekk i produksjonen fra 1984 til 1985, men her har vi ikke data for utenrikshandel til å sammenligne
med.

13

ISIC 3220-10 / SITC2 8422

14

ISIC 3220-34 / SITC2 8441
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Figur 8: Kenyansk produksjon, import og eksport av nye kjoler (FN 1995 & 2005 / FN 2006)15
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På samme måte som for produksjonen av herredresser, viser produksjonen av nye kjoler viser et
betydelig fall som ikke kan forklares av økt import av nye klær. Produksjonen er, i det minste fra 1990, i
primært for hjemmemarkedet, og importen er stabilt liten. Summen indikerer en kraftig reduksjon i
forbruket av nye kjoler i Kenya fra 1993 til 1994.
Figur 9: Kenyansk produksjon, import og eksport av nye herrebukser (FN 1995 & 2005 / FN 2006)16
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Produksjonen av nye herrebukse viser et kraftig fall fra rundt 1990, hvorav bare en mindre del kan
forklares av et fall i eksporten. Etter at produksjonen stabiliserte seg på et nytt, mye lavere nivå på
midten av 1990-tallet, var både importen og eksporten av nye bukser relativt høy en kort periode på
slutten av tiåret. Produksjonen så på sin side ikke ut til å være påvirket. For herrebukser har vi med andre
ord også en indikasjon på en kraftig reduksjon i forbruket av nye klesplagg av denne typen i Kenya fra
1993 til 1994. Også her var det en knekk i produksjonen fra 1984 til 1985, men her har vi ikke data for
utenrikshandel til å sammenligne med. Det samme gjelder produksjonsøkningen fra 1985 til 1989.

15

ISIC 3220-22 / SITC2 84330

16

ISIC 3220-13 / SITC2 84230
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Er økt import av brukte klær forklaring på produksjonsfallet?
Vi så ovenfor at endringer i import / eksport av nye klær neppe er forklaringen på produksjonsfallet i
Kenya i den perioden hvor statistikk foreligger. Den kenyanske tekstilarbeiderforeningen trakk på sin side
fram import av brukte klær som en viktig årsak til nedgangen i antallet arbeidsplasser innen sektoren. For
å undersøke påstanden, sammenligner vi de samlede produksjonstallene for nye klær med
importstatistikken for brukte klær.
Figur 10: Kenyansk produksjon av nye klær (svart kurve, venstre akse) og bruktklesimport (oransje kurve,
høyre akse)17
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Av figuren ser vi en tydelig samvariasjon i tid mellom produksjonen av nye klær og mengden
bruktklesimport. For 1990-tallet ser vi også av figurene ovenfor at man ikke hadde noen økt import av
nye klær som kan forklare produksjonsfallet. Så langt vi har data, kan vi altså ikke avvise hypotesen om
at bruktklærne er årsaken til nedgangen i den kenyanske tekstilindustrien.
Vitenskaplig sett er det umulig å si at vi har bevis på at så er tilfelle. Andre forhold uten for vår kjennskap
kan også være årsak til produksjonsfallet. Vi kan dermed ikke avvise at økt bruktklesimport istedet var en
respons på redusert hjemlig klesproduksjon. Dette er vanskelig å få noe bedre svar på ut fra tallene
alene, ettersom bruktklesimporten kun registreres i samlet volum, og ikke i antall plagg i ulike kategorier,
noe som ville gitt mulighet til å sammenligne mer direkte med produksjonsstatistikken.
Videre utvikling
Som tidligere nevnt, stabiliserte tallene for kenyanske klesproduksjon seg mot slutten av 1990-tallet
rundt 2,3 millioner enheter pr år. Dette er en halvering fra nivået på 1980-tallet. Tallene for
bruktklesimport eksploderte på sin side nærmest, og passerte 50 000 tonn rundt 2002, før de igjen sank
ned mot 40 000 tonn i år 2004, som er det siste året vi har tall for. Dersom det er slik at
bruktklesimporten har hatt noen innvirkning på produksjonen av nye klær, ser dette muligens ut til å
gjelde inntil en viss grense, siden nedgangen i produksjonen av nye klær så ut til å stoppe opp. Her må vi
Tallet for klesproduksjon er summen av tilgjengelige produksjonstall (antall enheter), framstilt på den primære y-aksen. Tallene
for bruktklesimport finnes ikke som antall enheter, men i vekt. De er framstilt på den sekundære y-aksen. Forholdet mellom de to
y-aksene er tre enheter nye klær til én kilo bruktklær. På grunn av huller i statistikken, og usikkerhet om tollvesenets/statistikkkontorets klassifiseringer mellom overordnet og underordnet kategori, er kurven for bruktklesimport framstilt snittet av tallene for
den overordnede SITC Rev.2 nr 269 (Old clothing and other old textile articles; rags) og den underordnede 26901 (Bulk textile
waste, old clothing, traded in bulk or in bales).
17
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selvfølgelig ta forbehold om andre faktorer som kan ha påvirket produksjonsnivået slik at det i sum ble
stabilisert.
Er innenlandske faktorer forklaring på produksjonsfallet?
Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis har i rapporten “Developing a Revival Strategy
for the Kenyan Cotton-Textile Industry” (Ikiara & Ndirangu 2002) prøvd å identifisere hva det er som er
hovedhindringene for en levedyktig tekstilindustri i Kenya. De spurte Kenyas tekstilselskaper – om å
oppgi hindringene for tekstilindustrien og om å rangere hindringene. 22 firmaer svarte på undersøkelsen.
Tabell 17: Bedriftslederes beskrivelse av hovedhindringer for tekstilselskaper i Kenya (Ikiara & Ndirangu
2002)
Constrains to production

Mentioned No of firms ranking it 1 or 2

Competition (and unfair) from imports

11

9

High cost of electricity

20

7

Lack of qualified labour

12

4

Lack of market

11

4

Poor infrastructure

14

3

Poor availability of raw materials

10

3

High interest rate

13

2

Lack of working capital

10

2

High tariffs on raw materials
Inappropriate government regulations

6
12

2
1

Availability of electricity

11

1

Low quality of raw materials

8

1

Availability of water

9

1

High cost of labour

4

1

Insecurity

5

1

Poor technology

7

0

I motsetning til tabell 9 hvor fagforeningene ble spurt om hva som var hovedutfordringene i
tekstilsektoren, spurte man i undersøkelsen som gjengis i tabell 10 bedriftslederne om hva som var
problematisk. Som det fremgår av tabellen var det flest firmaer (20 av 22 stk) som oppga høye
elektrisitetskostnader som en hindring for tekstilsektoren etterfulgt av dårlig infrastruktur (14 firmaer) og
høyt rentenivå (13 firmaer) som eksempler på hindringer for næringen. Men da tekstilfirmaene ble bedt
om å rangere hindringene, var det flest som rangerte ”importkonkurranse” som den største eller nest
største hindringen. Det spesifiseres i dette tilfellet ikke om det er ”importkonkurranse” fra brukt tøy eller
billig nytt tøy som er problemet.

4.3.

Annen landinformasjon fra Denconsult-rapporten

Denconsult (1993) sin rapport gir informasjon om situasjonen i en del land i det sørlige Afrika fra 1980tallet, og fram til status i 1993. Zimbabwe er nevnt i landkapitelet over. De øvrige følger kort her:
4.3.1. Zambia
Zambia hadde i 1993 to store veverier, med til sammen ca 4000 ansatte, og 30-40 mindre, med 50 – 400
ansatte hver, og noen mindre strikkebedrifter. Klesindustrien bestod på sin side av tre store fabrikker
med 2000 til 5000 ansatte hver, og en rekke mellomstore bedrifter med 100-200 ansatte. I tillegg fantes
en mengde små bedrifter med 5 til 20 ansatte, og tusenvis av skreddere som jobbet for seg selv eller
med 3-4 ansatte. Eksporten var ekstremt liten, noe som reflekterte at Zambias tekstil- og klesindustri var
lite konkurransedyktig, og for å overleve ville den fortsatt trengt de subsidier, den toll og andre
støtteordninger som den var bygget opp under. Myndighetene opphevet imidlertid subsidiene, reduserte
tollen på klesimport og privatiserte en rekke statlige bedrifter innen sektoren.
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Importen bestod hovedsakelig av brukt tøy, i tillegg til mindre mengder nytt tøy fra Sør-Afrika og Taiwan.
Det ble anslått at 80 prosent av klesforbruket i Zambia på dette tidspunkt ble dekket av importert brukt
tøy. Inflasjon og synkende reallønninger, spesielt for de fattige, gjorde at etterspørselen etter nytt tøy ble
enda lavere. Lokalproduserte klær var billigere enn importert nytt tøy, men var likevel utenfor rekkevidde
for den overveldende store majoriteten av fattige zambiere, og kunne på ingen måte konkurrere i pris
med brukt tøy. Den zambiske klesindustrien var således på dette tidspunkt hovedbeskjeftiget med
produksjon av skoleuniformer, sykehusuniformer og lignende, hvor brukte klær ikke utgjorde noen reell
konkurranse. Zambiske myndigheter ila toll på brukte klær, men underdeklarering av tollverdi (med lav
toll som resultat) ble beskrevet som et problem. Denconsult fant en viss konkurranseflate mellom brukte
klær og lokale skreddere, som ble brukt en del til å sy klær av stoffer som kvinner tok med seg for
skreddersøm. Disse skredderne fikk samtidig sysselsetting med å sy om og tilpasse brukt tøy.
Til sammen anslo man at det direkte tapet i tekstil- og klesindustrien i Zambia som følge av omleggingen
til brukte klær til å være mellom 2000 og 7000 arbeidsplasser i 1993. På den annen side anslo man at
sysselsettingsvirkningene av bruktklesimport og –salg til å være ca 12000. Det tilsier en netto
sysselsettingsøkning på mellom 5000 og 10000. Igjen snakker vi om en overføring av arbeidsplasser fra
industri til handels- og servicenæringen.
4.3.2. Andre land
Mer kortfattet behandler rapporten fra Denconsult (1993) situasjonen i Angola, Mosambik og Rwanda.
Angolas tekstilindustri var på dette tidspunkt nær utradert som følge av borgerkrigen og komplikasjoner i
tilknytning til den. Dette omfattet også klesfabrikker som ADPP hadde etablert i landet. Lokalt
produserte klær stod bare for 2 prosent av forbruket. Importerte nye klær stod for 16 prosent, mens
bruktklesimport dekket 83 prosent av forbruket. Hovedutfordringen var på dette tidspunkt å skaffe klær
til befolkningen, og bruktklesimport var for Angolas del en måte å gjøre dette til en overkommelig pris.
Mosambiks tekstil- og klesindustri hadde slitt med de samme problemer som mange andre i Afrika:
Mangel på råvarer og reservedeler, og ustabil elektrisitetsforsyning. Veksten som hadde skjedd etter
frigjøringen i 1975 ble snudd til nedgang, og produksjonen var i 1986 nede på 1950-nivå igjen. På dette
tidspunkt gikk regjeringen i gang med et reformprogram. I 1993 anslo Denconsult at 40 prosent av
klesforsyningen dekket av innenlandsk produksjon, 9 prosent av importert nytt tøy og 51 prosent brukt
tøy. Det ble vurdert at det fortsatt var et udekket tøybehov i det da krigsherjede landet, som
bruktklesimporten bidro til å dekke.
Rwanda hadde på dette tidspunkt en svært liten tekstil- og klesindustri. Bruktklesimporten var meget
stor, og Rwanda fungerte også som en innfallsport til regionen for brukte klær, som ble videreeksportert
til nabolandene (daværende) Zaire, Uganda, Burundi og Tanzania.

4.4.

Afrikansk import av klær: Oppsummering

FN-statistikk over importen av brukte klær til afrikanske land har økt formidabelt siden begynnelsen av
90-tallet, og at de utgjør hovedtyngden av klesimporten. Samtidig viser statistikk (se Nigeria, Kongo,
Zimbabwe og Kenya) at det har vært en nedgang i tekstilarbeiderplasser i flere land. Dette understøttes
av OXFAM-rapporten hvor det henvises til at av 41 tekstilbedrifter som eksisterte innenfor Den Vestafrikanske økonomiske og monetære union (WAEMU18) på midten av 1990-tallet, var det bare 6
selskaper som operererte på full kapasitet i 2004 (Baden & Barber 2005). Er det så importen av bruktklær
som er årsaken til at så mange arbeidsplasser i tekstilindustrien har forsvunnet?
Denconsult-rapporten angav at det direkte effektene i industrien var betydelig i Zambia, med 2000 –
7000 tapte arbeidsplasser, men at disse tapene i industrien ble mer enn oppveid av økt sysselsetting i
salg og service knyttet til de brukte klærne.
Rapportene fra de ulike lands tekstilarbeiderforeninger i forbindelse med ITGLWF-kongressen i Tyrkia i
2004 gir bruktklærimport en del av skylda for problemene i tekstil- og klessektoren. Foreningene fra fem
av tolv representerte afrikanske land oppga spesifikt bruktklær som en av årsakene til problemene. I
tillegg oppgir blant annet Eritrea, Senegal og Uganda de mer generelle strukturrasjonalisering /
importliberalisering som en årsak til problemene i den hjemlige tekstilindustrien. Konsekvensen av
18

WAEMU-land er Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Mali, Niger, Senegal og Togo.
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liberaliseringen er blant annet at bruktklær slippes inn på markedet. De ulike landene ble ikke bedt om å
rangere årsakene, bortsett fra i undersøkelsen som vi har referert til i Kenya (Jamfør kapittel 3.2.5). Det
er derfor vanskelig å si nøyaktig hvor skadelig importen av bruktklær har vært. Men det er rimelig å
hevde at den er en av flere årsaker til at produksjonen i afrikansk tekstilindustri har sunket så mye og så
mange arbeidsplasser har blitt lagt ned.
Denconsult-rapporten (1993) viste at på det daværende tidspunkt var tapene i Zimbabwe, Angola,
Mosambik og Rwanda nærmest ubetydelige. For Zimbabwes del skyldtes det at industrien på det
tidspunkt var konkurransedyktig og responderte med å eksportorientere seg, samtidig som den fikk
påvirket regjeringen til å innføre beskyttelsestiltak mot bruktklesimport. For de andre landene var
årsaken til de små arbeidsplasstapene først og fremst at det i disse landene fantes svært lite tekstil- og
klesindustri å skade, dels som følge av at borgerkriger på dette tidspunkt hadde ødelagt produksjonen.
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5.

Drøfting

Denne rapporten har forsøkt å finne ut om brukte klær fra Norge har vært med på å utkonkurrere lokal
tekstilindustri i Afrika. For å svare på det undersøkte vi først hvor mye av de norske bruktklærne som
havner i Afrika. I tallmaterialet fra SSB fremkom det at norske klær i liten grad eksporteres direkte til
Afrika. Klærne eksporteres isteden hovedsakelig til land i Europa. Disse fungerer i stor grad som
transittland som eksporterer klærne videre ut i verden. Vi har ikke hatt mulighet til å finne bevis for at
norske klær som eksporteres til Europa nå havner i Afrika, men sannsynligheten for at i alle fall en del av
tøyet havner der, er relativt stor. Sverige, Tyskland, Belgia og Nederland importerer omkring en tredjedel
av de norske bruktklærne, og i følge tall fra FN går en stor andel av bruktkleseksporten fra disse landene
nettopp til Afrika. Etter en kraftig vekst, går nå den største andelen av Norges bruktklær til land i ØstEuropa. Her blir mesteparten av klærne solgt på interne bruktmarkeder, men også de østeuropeiske
landene videreeksporterer en del av bruktklærne – blant annet til land i Afrika. Bruktklær vandrer altså på
kryss og tvers mellom land og kontinenter, og det er så godt som umulig å spore hva som opprinnelig
ble sendt fra Norge. Men det er rimelig å anta at også norske bruktklær ender opp i ulike afrikanske land.
At rikere lands brukte klær i raskt økende grad har blitt eksportert til Afrika, viser igjen i afrikanske lands
importstatistikk. Vi har i denne rapporten sett at importen av bruktklær i utvalgte land som Kenya,
Kamerun, Nigeria og Zimbabwe har økt formidabelt siden begynnelse av 80-tallet, og at brukte klær
utgjør hoveddelen av klesimporten i mange land. Det eksisterer altså et stort tallmateriale som viser at
brukte har klær spilt en stor rolle i mange land i Afrika:
(…) “SHC (second hand clothing, red.anm.) is declining as a share of total clothing imports, due to the
increase in new imports from Asia, but nonetheless it remains highly significant” (Baden & Barber 2005).
Spørsmålet er så om hvor mye importen av bruktklær har hatt å si for svekkelsen av lokal tekstilindustri i
Afrika. Eksemplet Kenya (figur 10) viser en betydelig grad av samvariasjon mellom lokal klesproduksjon
og import av brukte klær. Når importen av bruktklær har gått opp har egenproduksjonen av klær gått ned,
og til dels også omvendt. Rapporteringen som ble gjort i forbindelse med tekstilarbeiderkonferansen i
Tyrkia tyder på at afrikanerne selv mener at bruktklær har deler av skylden for de vanskelige tidene i
afrikanske tekstilindustri. Fagforeningene i Kamerun, Nigeria, Kenya, Zimbabwe og Den demokratiske
republikken Kongo nevner eksplisitt brukteklesimport i ulike former som et problem i sin landrapport. I
tillegg oppgir Eritrea, Senegal og Uganda indirekte bruktklær som en av årsakene årsak til at det går trådt
for tekstilindustrien.
Også Oxfam konkluderer i sin rapport med at bruktklær har vært med på å ødelegge afrikansk
tekstilindustri:

”SHC imports are likely to have played a role in undermining industrial textile/clothing production and
employment in West Africa”. (ibid)
Her må vi nyansere ved å si at at bruktklesimport ikke e r den eneste årsaken til problemene i ulike
afrikanske lands tekstilindustri. Både OXFAM-rapporten og tekstilarbeiderforeningene trekker fra
konkurranse fra billige nye klær fra Asia, dyr og upålitelig infrastruktur, høye kostnader og dårlig
tilgjengelighet på materialer, utdatert produksjonsutstyr, dårlig kredittilgang og mangelfull opplæring og
ledelsesferdigheter.
Med forbehold om at Fretex og UFF har tilgang på opplysninger vi ikke har, klarer ikke vi å finne noe
særlig datagrunnlag som støtter deres påstander om at afrikanske land generelt sett har importforbud for
brukte klær. I en artikkel publisert av OECD i 2005 om handel med brukte varer (OECD 2005), listes kun
Mosambik og Tanzania opp som afrikanske land med importforbud mot brukte klær19, mens for
eksempel langt flere afrikanske land har helt eller delvis forbud mot import av brukte biler. Vi finner heller
ikke noen klar indikasjon på at og at billige klær fra Asia er en viktigere konkurransefaktor for afrikanske
klesfabrikkers hjemmemarked enn de brukte klærne.
Selv om det altså er flere årsaker til at tekstilindustrien i Afrika er blitt svekket de siste årene, er det
likevel mye som tyder på at åpningen for bruktklesimport spiller, og ikke minst har spilt, en stor rolle for
nedleggelsen av tekstilarbeidsplasser i Afrika. Det synes derfor noe lettvint når Fretex og Uff nermest

I tillegg angis følgende land i andre verdensdeler å ha importforbud mot brukte klær: Israel og de latinamerikanske landene
Argentina, Brasil, Dominikanske Republikk, Ecuador, Peru og Venezuela.

19

32

Brukte klær til besvær

avfeier problemstillingen, og sier at det nesten bare er nye klær fra Asia som er problemet. Det er
fortsatt tusenvis av arbeidsplasser i tekstilbedrifter som sliter i afrikanske land i dag, og fagforeningene
snakker fortsatt om bruktklesimport som et problem.
Kunnskapsnivået hos Fretex synes ikke å være på topp når det hevdes at bruktkleseksport fra Norge ikke
kan ødelegge for Afrika, fordi tekstilproduserende land i Afrika har importforbud på brukte klær. Mange
afrikanske land hadde høye tollsatser på importerte tekstiler fram til midten av 80-tallet (Baden & Barber
2005). Men etter dette har det skjedd en omfattende handelsliberalisering (i Nigeria og Sør-Afrika er det
fortsatt importrestriksjoner, i alle fall formelt) blant annet som ledd i såkalte
strukturtilpasningsprogrammer pålagt av Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Det
er for øvrig nok å se på importstatistikkene til ulike afrikanske land til å konstatere at det er lagt svært få
hindringer på rapporten av brukte klær.
Kunnskapsnivået hos Fretex med hensyn til hvor norske bruktklær havner, synes å være skuffende
dårlig. Fretex jobber for en bedre verden, i det minste i Norge, og bedriften har klart å skape en
forståelse hos norske forbrukere om at de gjør noe moralsk høyverdig når de leverer inn sine brukte
klær. Da bør det ha høy prioritet å vite noe om hva som til slutt skjer med klærne folk har levert fra seg.
Bruktkleseksport fra Vesten og Norge, har vært med på å ødelegge denne industrialiseringsmuligheten
for Afrika. At Norge er et lite land som derfor står for en liten del av totalvolumet, sammenlignet med
store land i Europa og Amerika, gjør ikke det moralske ansvaret mindre. Arbeidsplasser i tekstilindustrien
i Afrika er erstattet med veldedighet for vestens fattige, finansiert av eksportinntekter på
bruktkleseksport til afrikanske land.
Et sentralt spørsmål blir om det er slik at afrikansk tekstilindustri igjen vil blomstre hvis bare bruktklærne
blir borte fra markedet? Vil det bare føre til at asiatiske nye klær vil få enda større innpass, eller til at de
fattige må gå i enda mer fillete klær, siden de uansett ikke har råd til nye klær produsert av hjemlig
klesindustri? Svaret vil variere fra land til land, og vil være avhengig av mange faktorer, slik at det ikke
kan gis noe enkelt svar. Vi har sett i denne rapporten at handelen med brukte klær har hatt negative
konsekvenser for sysselsetting og verdiskaping i tekstilindustrien i en rekke afrikanske land.
Miljøeffekten er derimot vanskeligere å bestride, særlig hvis vi i større grad kjøper noen av de brukte
klærne selv også, ikke bare leverer inn, jamfør rapporten ”Hvit og ren?” (Bay og Nagoda 2001). Økt
forbruk av brukte klær i Norge ville gitt minst like god miljøgevinst, samtidig som det ville blitt mindre
nødvendig for Uff og Fretex å eksportere like store mengder til utlandet.
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6.

Anbefalinger

Hva slags anbefalinger man skal komme med avhenger i siste hånd av hvilke hensyn man mener er
viktigst i problemstillingen import av bruke klær til Afrika. Hensynet til sysselsetting hos importører,
sorterer og bruktkleshandlerne, til kundene som får tak i billigere klær, eller oppbygging og / eller redding
av en tekstilindustri for hjemmemarkedet i afrikanske land. På bakgrunn av denne rapporten vil det føre
for langt å konkludere i dette spørsmålet på bakgrunn av denne rapporten. Hovedproblemstillingen her
har vært konkurranseflaten mellom afrikansk tekstilindustri og importerte brukte klær.
Det vi kan gi anbefalinger om, er dermed hva vi som forbrukere kan gjøre dersom vi vil beskytte
afrikansk tekstilindustri mot negative effekter av eksport av brukte klær.
•

Norske forbrukere bør bli flinkere til å kjøpe færre nye plagg, velge plagg som både fysisk og
stilmessig er mer holdbare, og så bruke dem til de er slitt ut, slik at ”produksjonen” av brukte
klær blir mindre. Det sparer miljøbelastninger, spesielt fra produksjon, men også fra transport.

•

Vi anbefaler ikke at man skal kaste brukte klær i søpla. Klær som faktisk blir til overs, må man
fortsatt kildesortere i bruktklescontainerne eller levere til loppemarkeder. Brukt barnetøy og
lignende kan med fordel sirkulere i familien. Klær har ingenting i restavfallet å gjøre.

•

Norske forbrukere bør bli flinkere til å kjøpe brukte klær selv. Det er bra for miljøet – spesielt når
det erstatter kjøp av nye klær - og reduserer andelen bruktklær som eksporteres og minker
risikoen for at bruktklær blir et problem for tekstilindustrien i afrikanske land og i andre
utviklingsland. Inntektene fra nordmenns kjøp av brukte klær brukes til positivt sosialt arbeid

Anbefalinger til norske myndigheter
•

Flere alternative bruksmåter for brukte tekstiler må utarbeides. Man bør se på om reirkulering av
brukte tekstiler til nødhjelpstepper og putefyll kan utvides til bruk i større skala som
isolasjonsmateriale i bygninger, for eksempel. Dette er spesielt viktig sett i lys av det kommende
deponeringsforbudet for organisk materiale, som kan resultere i en dramatisk økning i innsamlet
mengde bruke klær.

Anbefaling til Fretex, Uff og andre som eksporterer brukte klær
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•

Organisasjoner og bedrifter som eksporterer brukte klær bør søke å unngå at disse havner i land
med en levende tekstilindustri, hvor det er reelle konkurranseflater mellom brukte klær og nye
klær produsert av innenlandsk klesindustri.

•

Det betyr at eksportørene bør ha oversikt mht til hvor klærne havner til slutt, ikke bare første
sted de losses etter de forlot Norge.

•

Det bør etableres faste kontaktlinjer inn mot nasjonale myndigheter i utviklingsland, og inn mot
fagforeningene i klesindustrien i de samme landene, for å skaffe seg god og oppdatert
informasjon om disses syn på bruktklesimporten.

•

Informasjonen bør samles til oppdaterte landvurderinger, inkludert de ovennevnte opplysningene
fra myndigheter og fagforeninger, som grunnlag for hvilke land det er akseptabelt å eksportere til
og ikke.
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