Til:
IKEA Group
att. Steve Howard, Chief Sustainability Officer, IKEA Group
cc:
Greg Priest, Policy & Compliance Manager, Group Sustainability, IKEA Group
Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA Sverige
Anders Lennartsson, Bærekraftsjef, IKEA Norge

Oslo, 7. mars 2018

Kjære Steve Howard,
Den 24. april 2018 er det fem år siden tekstilindustriens største tragedie fant sted: Da kollapset Rana
Plaza, en bygning i Dhaka i Bangladesh, som huset flere tekstilfabrikker. Minst 1138 arbeidere døde
og rundt 2500 ble skadet. Noe lignende må aldri skje igjen.
Framtiden i våre hender kontakter IKEA med oppfordring om å bidra til tryggere arbeidsplasser i
Bangladesh. Vi antar at IKEA er godt kjent med avtalen 2018 Transition Accord on Fire and Building
Safety in Bangladesh1. Accorden er, slik navnet indikerer, en avtale for brannsikkerhet ved fabrikker
og for en sikker bygningsmasse. Bak Accorden står de globale føderasjonene IndustriALL og UNI,
støttet av Clean Clothes Campaign (som Framtiden i våre hender er en del av) og andre frivillige
organisasjoner. Avtalen inngås mellom selskaper og fagbevegelsen globalt og i Bangladesh.
Som dere sikkert er klar over, utløper den første Accord-avtalen 31. mai og den vil da bli erstattet av
en ny avtale. En rekke kleskjeder, per i dag rundt 120, har allerede signert den nye Accord-avtalen.
Noen av dem som har inngått avtalen, hører også inn under andre segmenter enn klesproduksjon (i
Accorden omtalt som RMG; Ready-Made Garment), som for eksempel Coop Danmark, Hemtex og
Kmart.2
Den 2. februar i år vedtok Accordens styre at Accorden nå også skal omfatte blant annet selskaper
som selger hjemmetekstiler3. Styrets vedtak ble offentliggjort 2. mars. Utvidelsen betyr at IKEA og
andre selskaper innenfor den samme sektoren kvalifiserer til å signere avtalen.

1

Avtaleteksten for 2018 Transition Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh:
http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2018-Accord-full-text.pdf
2
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Oppdatert oversikt over hvilke selskaper som har signert 2018 Accord: http://www.uniglobalunion.org/2018AccordSigners

On February 2nd 2018, the 2018 Transition Accord Interim Steering Committee agreed the following: Pursuant
to para 1 of the Transition Accord, signatories to the 2018 Transition Accord may choose to list their suppliers in
any of the following categories: i) home textiles; ii) fabric and knit accessories. If a signatory so chooses, it must
list all its suppliers in the respective category.

IKEAs signatur og oppslutning om avtalen er avgjørende for at arbeidet som allerede, helt eller delvis,
har resultert i sikrere fabrikker i Bangladesh, fortsetter. Målet er at de som arbeider i disse
fabrikkene skal vite at de hver dag går på jobb til fabrikker som er beskyttet mot brann eller kollaps.
Den nye Accorden, med inspeksjoner og pålegg om utbedringer og reparasjoner av fabrikkene, vil
fortsette dette livsviktige arbeidet.
Accorden er den eneste troverdige måten IKEA kan oppfylle sine forpliktelser om å ivareta
sikkerheten i et land som dessverre er kjent for mangel på trygge arbeidsplasser og for undertrykkelse
av arbeidstakeres muligheter for å uttrykke bekymringer på jobben, selv når det gjelder brann og
sikre bygninger.
På bakgrunn av dette oppfordrer Framtiden i våre hender IKEA til å umiddelbart:
1) Signere 2018 Transition Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.
2) Offentliggjøre sine tekstilleverandører i Bangladesh i form av en liste på selskapets
hjemmeside og at den samme listen oversendes Accordens styre for full transparens.
Mer informasjon om Accorden finnes på organisasjonens hjemmeside.4 Her finnes også en veileder
for selskaper som ønsker å signere avtalen5 og en side som besvarer vanlige spørsmål6
Rana Plaza-kollapsen var ikke en ulykke. Det var en tragedie som kunne vært unngått hvis sikkerheten
hadde blitt ivaretatt. Nå har IKEA en mulighet til å signere Accorden. Til tross for at fabrikker jevnt
over er langt sikrere i dag enn for få år siden, er behovet for Accorden og at selskaper tilslutter seg
den, åpenlys.
Hvis dere har spørsmål med hensyn til avtalen er dere velkommen til å kontakte fagrådgiver Carin
Leffler, carin@framtiden.no. Eller +47 9953 0245.
Vennligst gi oss tilbakemelding senest 1. april om hvordan IKEA stiller seg til å signere Accorden.

Beste hilsener,

Anja Bakken Rise

Carin Leffler

Leder

fagrådgiver, etikk- og næringslivsavdelingen
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http://bangladeshaccord.org/
http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/Bangladesh-Accord-Guide-for-Potential-Signatories.pdf
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http://bangladeshaccord.org/about/FAQs/
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