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Sammendrag
Mange selskaper har de siste tiårene tatt i bruk etiske retningslinjer for sin
virksomhet og leverandørkjede. De profilerer seg som etisk og sosialt ansvarlige
virksomheter. Samtidig er det bare et fåtall av disse selskapene som lar
utenforstående etterprøve deres høye etiske faneføring. Framtiden i våre henders
undersøkelse viser at de fleste hemmeligholder både hvor produksjonen foregår og
opplysninger som er fremkommet ved kontroll av arbeidsforholdene.
Denne rapporten har undersøkt hvorvidt et troverdig etikkarbeid fordrer full åpenhet i form
av åpne leverandørlister og offentlige revisjonsrapporter. For å få et bilde av dagens
åpenhetspraksis har vi sett nærmere på 18 selskaper i kles-, PC- og mobiltelefonbransjen.
Lite åpenhet i kles- og elektronikkbransjen
Undersøkelsen viser at det blant åtte hovedsakelig skandinaviske kleskjeder, fem globale
PC-produsenter og fem globale mobiltelefonprodusenter er lite åpenhet å spore. Tre av
selskapene, Voice AS, Research in Motion (RIM) og Apple har enten valgt å holde tilbake
etterspurt informasjon og/eller ikke svare på flere av spørsmålene vi har stilt dem i
forbindelse med undersøkelsen. På den andre siden er PC-bransjen preget av to positive
unntak: Hewlett Packard og Dell offentliggjør i dag sine leverandørlister, mens det er kun
HP og Apple (her som mobiltelefonprodusent) som offentliggjør revisjonsresultater.
Merkevareselskaper stritter i mot
Det vanligste argumentet for at merkevareselskapene ikke har ønsket å offentliggjøre hvor
de produserer er hensynet til deres konkurransesituasjon, herunder frykt for tap av inntekt
og markedsandeler. Snart ti års internasjonal erfaring med åpne leverandørlister, blant små
og store selskaper, svekker og langt på vei avkrefter dette argumentet. Ingen av
selskapene som i dag opererer med åpne leverandørlister har rapportert om negative
konsekvenser knyttet til praksisen – heller tvert i mot. Samtidig er det en stadig mer vanlig
praksis, også blant selskaper uten offentlige leverandørlister, å utveksle informasjon om
leverandørfabrikker til sine konkurrenter. Merkevareselskapene bruker ofte de samme
fabrikkene som en eller flere av sine konkurrenter.
Noen åpner opp
Et hundretalls amerikanske selskaper og en håndfull norske har i løpet av det siste tiåret
valgt å offentliggjøre sine leverandørlister. De tre norske selskapene Sto rmberg, Helly
Hansen og Bj Sport opererer i dag med fullt offentlige leverandørlister. I tillegg er det et par
selskaper som gir ut leverandørlistene til utvalgte aktører på oppfordring. Den viktigste
drivkraften bak utviklingen mot større åpenhet har vært krav fra det amerikanske
flerpartsinitiativet Worker Rights Consortium (WRC) for en del år tilbake. Nike og Adidas
beslutning om å legge ut sine leverandørlister på nettet ser ut til å ha inspirert både
Stormberg og Helly Hansen til å gjøre det samme. Andre viktige faktorer bak en større
åpenhetspraksis har vært press fra forbrukere, NGOer og fagorganisasjoner, samt innsikt i
hvilke konkurransefordeler og positiv merkevarebygging det kan medføre.
Hvorfor full åpenhet?
Arbeidernes rettigheter må stå sentralt: Full åpenhet om hvor merkevareselskapene
produserer sine varer er viktig for å kunne foreta uavhengige kontroller av hvorvidt
internasjonale menneskerettigheter og faglige rettigheter etterleves i produksjonen. Ved
hjelp av navn og adresse på produksjonsenheter og offentlig tilgjengelige
revisjonsresultater, kan etikkarbeidet etterprøves og selskapene ansvarliggjøres.
Svakhetene som preger dagens revisjonsregime, hvor utilstrekkelige kontrollmetoder og
manglende uavhengighet er et gjennomgående problem, understreker behovet for full
åpenhet som et grunnleggende premiss for et troverdig og etterprøvbart etikkarbeid.
Større åpenhet vil i tillegg kunne bidra til å styrke solidariteten mellom forbrukerne, frivillige
organisasjoner og fagbevegelse i Norge og andre land - og arbeidere og deres
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organisasjoner i produsentlandene. Dette fordi det blir lettere å drive kampanjer og annet
solidaritetsarbeid for bedre arbeidsforhold. Samtidig vil en slik praksis underlette arbeidet
for lokale fagforeninger, blant annet ved at de lettere får innsikt i hvilke merkevareselskap
som produserer hvor.
Faglige rettigheter grunnleggende
Et av de viktigste argumentene for større åpenhet er at det vil være nyttig i forbindelse med
kollektive forhandlinger på fabrikkene. Arbeiderne skal ha rett til å organisere seg, samtidig
som fagforeningene må anerkjennes av arbeidsgiverne og garanteres full forhandlingsrett.
Åpenhet om hvor selskapene produserer og revisjonsresultater må gå hånd i hånd med full
implementering av grunnleggende faglige rettigheter, slik disse er nedfelt i ILOs
kjernekonvensjoner. For store flernasjonale selskaper vil en global rammeavtale med en
internasjonal føderasjon være et egnet verktøy og pådriver for et godt fundert etikkarbeid.
NGOer og fagforeninger ifra fem produksjonsland, som her er intervjuet, understreker at
åpne leverandørlister og offentlige revisjonsrapporter vil være viktige elementer i deres
arbeid for å bedre arbeidsforholdene lokalt. De framhever særlig at det vil gi et bedre
grunnlag for forhandlinger med fabrikkledelsen, for internasjonalt samarbeid,
solidaritetsaksjoner og i kommunikasjonen med merkevareselskapene.
Til selskapenes fordel
Større åpenhet vil sannsynligvis ha betydelige fordeler for merkevareselskapene selv.
Resultatene fra denne undersøkelsen viser at de fleste merkevareselskapene mangler en
fullstendig innsikt i egen leverandørkjede, spesielt utover det første produksjonsleddet. De
aller fleste vet følgelig ikke under hvilke forhold deler av produksjonen foregår eller om de
etiske retningslinjene etterleves.
Større åpenhet vil gi selskapene bedre innsikt i leverandørkjeden; det vil gi et sterkt insentiv
for selskapene til å kartlegge og overvåke hele sin leverandørkjede. Samtidig vil åpenhet
gynne langsiktige forretningsforbindelser og forutsigbarhet, i tillegg til at en slik praksis kan
stimulere til økt samarbeid mellom konkurrerende virksomheter for å forbedre
arbeidsforhold blant felles leverandører.
Åpenhet er også nært knyttet til selskapenes omdømme. En kombinasjon av lydhørhet
overfor forbrukernes krav, frykt for negativ publisitet, og behov for posisjonering i markedet
er alle sentrale årsaker til at et økende antall selskaper ser fordelene ved større åpenhet
rundt forhold i leverandørkjeden.

Anbefalinger – veien framover:
Merkevareselskapene bør praktisere større åpenhet rundt produksjon og revisjonsfunn
ved fabrikkene. Framtiden i våre hender mener at følgende tiltak bør settes i verk:
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Full offentliggjøring av navn, adresse og kontaktperson(er) på underleverandøre r i
første ledd og en tidsfestet plan for offentliggjøring av hele leverandørkjeden.
Selskapets leverandørliste må gjøres tilgjengelig for allmennheten, for eksempel via
selskapets hjemmeside, slik at utenforstående fritt og uten selskapets vitende kan
innhente informasjon om hvor og hvem som produserer selskapets varer.
Leverandørlisten bør oppdateres jevnlig, etter hvert som leverandører kommer til/faller
fra, og minst én gang i året.
Leverandørlisten bør inneholde informasjon om hvor stor andel av
merkevareselskapets produksjon som de respektive leverandørene står ansvarlig for og
hvor stor produksjonskapasitet de tar opp på hver enkelt fabrikk.
De merkevareselskaper som enda ikke har kartlagt hele sin leverandørkjede, bør
snarest sette i gang med dette og sette et konkret tidsbestemt mål (for eks. 1-2 år) om
å oppnå full innsikt i egen leverandørkjede.
Merkevareselskapene bør gi allmennheten fullt innsyn i interne, så vel som eksterne
revisjonsrapporter/funn.
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Merkevareselskapene bør gi lokale fagforeninger økonomiske nøkkeltall (blant annet
innkjøpspris og innkjøpsvolum) som gjør at disse står sterkere i lønnsforhandlinger med
fabrikkledelsen.

Flerpartsinitativ: Norges eneste flerpartsinitativ, Initiativ for etisk handel (IEH), bistår
selskapene med etikkråd og vil spille en sentral rolle i årene framover med hensyn til
arbeidet med åpenhet i privat og offentlig sektor. IEH har i dag rundt 120 medlemmer og
stiller ingen krav rundt åpenhet til dem, foruten at deres rapportering overfor IEH skal være
offentlig tilgjengelig. I kontrast til denne rapportens konklusjoner mener IEH det er ”positivt,
men ikke nødvendig med åpne leverandørlister for å jobbe godt med etisk handel”.
Framtiden i våre hender mener at følgende tiltak bør settes i verk:






IEH bør i første omgang ettertrykkelig oppfordre samtlige medlemmer til å
offentliggjøre sine leverandørlister i første ledd, slik deres konkurrent Fair Wear
Foundation allerede gjør.
IEH bør stille krav til sine medlemmer om at de innen en tidsfrist foretar en full
kartlegging av deres respektive leverandørkjeder. Det vil være naturlig at
organisasjonen tilrettelegger og bistår sine medlemmer med nødvendige ressurser for
kartlegging av deres leverandørkjede.
På lengre sikt (1-3 år) bør IEH arbeide for et styrevedtak som forplikter samtlige
medlemmer til å offentliggjøre sine leverandørlister, slik deres konkurrent Worker
Rights Consortium (WRC) har gjort siden år 2000.
IEH bør også stille krav til full offentliggjøring av revisjonsrapporter.
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1.

Innledning

1.1.

Bakgrunn

En del norske og utenlandske merkevareselskaper har i løpet av det siste tiåret valgt å
være åpne om hvor og hvordan de produserer sine varer i lavkostland. Selskapene, som
inkluderer små så vel som store selskaper, har med dette tatt avstand fra den rådende
posisjonen blant merkevareselskaper: et strengt hemmelighold rundt produksjon og
leverandører.
Til tross for at forkjempere av større åpenhet om produksjon i lavkostland, etter mange års
utrettelig arbeid har begynt å se resultater av dette, vet vi i dag relativt lite om hvor
brorparten av merkevareselskapene produserer sine varer. Manglende åpenhet gjør det
svært vanskelig å etterprøve selskapenes forsikringer om en etisk og miljømessig forsvar lig
produksjon.
Hemmeligholdet hindrer uavhengige undersøkelser av observatører, slik som ikke -statlige
organisasjoner (NGOer), fagorganisasjoner, journalister og forskere. Dessuten er
forbrukerne prisgitt selskapenes forsikringer om at produksjonen foregår under akseptable
arbeidsforhold.
Den såkalte ”åpenhetsavantgarden” – de selskapene som har valgt å være åpne om hvor
de produserer sine varer – vurderer fordelene som større enn ulempene. Etter vel ti års
internasjonal erfaring med offentlige leverandørlister er det ingen av disse aktørene som
har som har gitt uttrykk for negative erfaringer i form av dårligere fortjeneste som et resultat
av eventuelle skandaleavsløringer; redusert konkurransedyktighet; tap av gode
leverandører og langsiktige samarbeid, for å nevne noe. Dette er argumenter som de fleste
selskaper, som ikke har samme grad av transparens, holder fast ved for å forsvare sitt
hemmelighold. Det er ikke urimelig å anta at de søker å unngå den eksponeringen det kan
innebære å legge ut sine leverandørlister. Erfaringene har derimot vist seg å være positive:
En rekke representanter fra ”avantgard-selskapene” ser på det som en utelukkende positiv
erfaring å offentliggjøre sine leverandører. Merkevarebygging, positiv oppmerksomhet,
bedre samarbeid med leverandører, bedre samarbeid med konkurrenter om å forbedre
arbeidsforholdene ved fabrikkene, redusert press på å drive kontroll med fabrikkene,
uavhengig kontroll gjennomført av en tredjepart og bedre oversikt over egen
leverandørkjede er noen av de erfaringene som er formidlet av selskapenes ledelse.
Parallelt med denne utviklingen svekkes det rådende argumentet mot offentliggjøring av
leverandørfabrikker: konkurransesensitivitet.
I denne rapporten spør vi om vi er på vei i en ny retning med hensyn til etikkarbeid, hvor
åpenhet rundt produksjon og revisjon i fremtiden blir en selvsagt del av selskapers etiske
policy og praksis? Vi utfordrer dagens rådende motargumenter og går igjennom de viktigste
argumentene for større åpenhet. Her vil innspill fra fagbevegelse og frivillige organisasjoner
i produsentland stå sentralt.

1.2.

Definisjon og begrepsavklaring

Åpenhet er et vidt begrep som brukes i en rekke ulike sammenhenger og som favner om en
rekke områder innen verdenshandelen. I arbeidet med et mer etisk næringsliv og åpne
innkjøpssystemer brukes begrepet åpenhet ofte i følgende sammenheng:







åpenhet med hensyn til produksjonssted;
åpenhet om hvilke leverandører og underleverandører som benyttes;
åpenhet om revisjon og revisjonsrapporter (”audit reports”) og en fortløpende
overvåking (”monitoring”) ved fabrikkene;
åpenhet om etiske retningslinjer og internt etikkarbeid;
åpenhet om økonomiske nøkkeltall/prismekanismer
åpenhet om korrupsjon og lobbyvirksomhet.
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1.2.1.

Avgrensing

Denne rapporten vil i all hovedsak fokusere på åpenhet i form av:
1) offentlige leverandørlister; med navn, adresse og kontaktperson til samtlige ledd i
leverandørkjeden, og
2) åpenhet om interne og eksterne revisjonsresultater og overvåking.
Bakgrunnen for denne avgrensingen er ønsket om å belyse to sentrale områder i arbeidet
med etisk produksjon, som hittil har blitt viet relativt liten oppmerksomhet i Norge.
Vi ønsker samtidig å se nærmere på føringene bak de rådende argumentene for
hemmelighold av produksjon og revisjonsresultater.
Åpenhet på to andre sentrale områder, politisk og sosialt interessearbeid og korrupsjon og
lobbyvirksomhet, vil ikke bli berørt i denne rapporten.
Vi vil heller ikke gå inn på det politiske arbeidet innenfor EU som fokuserer på åpenhet i
leverandørkjeden, herunder opprinnelsesmerking av produkter og åpenhet rundt
rapportering.
1.2.2.

Begreper

Non-Governmental Organizations eller ”ikke-statlige organisasjoner” (NGOer) refererer i
denne teksten til frivillige eller ideelle organisasjoner uten statlig tilknytting som jobber
parallelt med statlige organisasjoner. 1 Frivillige organisasjoner er en gruppe mennesker
som er frivillige medlemmer av en organisasjon som ikke er opprettet eller drevet av det
offentlige. 2 Medlemmene får ikke lønn eller annen økonomisk godtgjørelse for å være
medlem, men betaler ofte et medlemskap for å delta. De kan fritt melde seg inn og ut og
kontrollerer på denne måten lederskapet i organisasjonen. I utgangspunktet har de frivillige
organisasjonene en selvstendig økonomi, selv om de fleste norske organisasjoner har en
viss grad av statlig finansiering. Til forskjell fra frivillige organisasjoner vil sivilsamfunn her
ikke begrense seg til organisasjoner, men inkludere sfæren mellom familien, markedet og
det offentlige, også kalt den offentlige sfære, og den offentlige debatt.3 Begrepet, slik det er
brukt her, vil favne frivillige organisasjoner, den politiske offentlighet, lokalsamfunn,
selvhjelpsgrupper, vennskap og arbeidsplassbånd. Medlemskap eller størrelse er ikke
avgjørende for å være del av det sivile samfunn.
Med fagorganisasjon menes her en organisasjon som har til formål å arbeide for best
mulig lønns- og arbeidsforhold for sine medlemmer. Begrepet slik det er brukt i denne
rapporten inkluderer ikke såkalte ”company unions”, fagorganisasjoner med tilknytning til
og/eller drevet av et selskap eller lokale myndigheter, og som ikke er tilknyttet en
uavhengig fagorganisasjon eller medlem av en sentralorganisasjon. Såkalte gule
fagorganisasjoner er et eksempel på dette, kjennetegnet blant annet av at de er i mot
kollektive avtaler, og fører kun saker mot arbeidsgiver, såfremt den berørte arbeidstakeren
ønsker dette. Den statlige kinesiske fagorganisasjonen, All-China Federation of Trade
Unions (ACFTU), er et annet eksempel på en fagforening forbundet med de samme
karakteristikker som en ”company union”. 4
I denne rapporten vil begrepet ”observatører” brukes om såkalte uavhengige
interessegrupper slik som:
 lokale og internasjonale NGOer som arbeider for å fremme faglige rettigheter og
menneskerettigheter i produksjonen;
1

Se: http://www.menneskerettigheter.no/Skole/Ordforklaringer/

2

For definisjon se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2006/nou-2006-15/4/6/2.html?id=392116

Jacobsen, M. 2007. Sivilsamfunnsdemokratiske rolle”: https://bora.uib.no/bitstream/1956/2467/1/Masterthesis_Jacobsen.pdf, s.
15
3

China Labour Bulletin, 2009, ”Protecting Worker’s Rights or Serving the Party”: http://www.china labour.org.hk/en/files/share/File/research_reports/acftu_report.pdf , p. 3-4.
4
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journalister som arbeider med å avdekke brudd på grunnleggende faglige
rettigheter og menneskerettigheter i produsentland;
 forskere og studenter som analyserer og belyser problemstillinger rundt produksjon
av varer og verdenshandelen generelt, og;
fagorganisasjoner i produsentland og i eksportmarkedene hvis mandat er å arbeide for
anstendige arbeidsvilkår, herunder retten til å organisere seg og retten til å forhandle om
lønn.
Faglige rettigheter dreier seg om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. Dette er krav
som vi i dag betrakter som del av de internasjonale menneskerettighetene. 5 De faglige
rettighetene finner vi nedfelt i International Labour Organization (ILO) sine konvensjoner om
grunnleggende prinsipper og rettigheter for ansatte i en virksomhet. De åtte
kjernekonvensjonene står helt sentralt:


Organisasjonsfrihet og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger
(konvensjon 87 og 98)
 Eliminering av alt tvangsarbeid (konvensjon 29 og 105)
 Avskaffelse av barnearbeid (konvensjon 138 og 182)
 Forbud mot diskriminering i arbeidslivet på basis av kjønn, rase, osv. (konvensjon
100 og 111)
Men også andre konvensjoner, slik som de som regulerer arbeidstid, streikeretten
og retten til en minstelønn er sentrale deler av de faglige rettighetene. Produksjonslandene
er forpliktet til å følge internasjonale konvensjoner undertegnet av de respektive land.
De fleste land med produksjon innenfor tekstil og elektronikk har undertegnet flere av, eller
samtlige av ILOs kjernekonvensjoner. Kjernekonvensjoner regnes som universelle og
gjelder for samtlige av Forente Nasjoner (FN) sine medlemstater, uavhengig om de har
ratifisert dem eller ikke. Det er FNs respektive medlemsland som har ansvar for å påse at
leverandørene av klær, elektronikkvarer eller andre produkter overholder konvensjonene.
Selv om disse konvensjonene eksisterer, er det et problem at en rekke land ikke iverksetter
tilstrekkelige tiltak for å sikre etterlevelse og for å oppfylle sine forpliktelser. I tillegg har ikke
ILO sanksjonsmidler å iverksette mot de stater som bryter konvensjonene. De faglige
rettighetene kan styrkes ved at myndighetene i de enkelte land vedtar lover som går lenger
enn det ILO-konvensjonene gjør.
Med mindre det er spesifisert vil begrepene leverandører og leverandørfabrikker referere til
leverandører i første ledd, dvs. de leverandører merkevareselskapene og kleskjedene har
direkte handelsforbindelser med. I etikkspørsmål forholder de aller fleste
merkevareselskaper seg primært til leverandører i første ledd. Tilsvarende er etiske
retningslinjer normalt kun gjeldende for leverandørfabrikker i første ledd, selv om disse i
mange tilfeller forplikter seg til å følge opp arbeidet overfor sine underleverandører.
Med mindre selskapene eier hele sin produksjon selv, slik tilfellet er med de svenske
klesselskapene RedQ og Dem Collective, så oppgir de ikke sine underleverandører. Det
viser seg at de fleste selskapene mangler en komplett oversikt over sin leverandørkjede.
Begrepene åpenhet, transparens og sporbarhet brukes ofte om hverandre i etikksammenheng. I Norge brukes ”åpenhet” ofte i samme betydning som ”transparency” på
engelsk, eller transparens på norsk. Begrepet ”åpenhet i leverandørkjeden”, slik det er
brukt i denne rapporten, kan defineres som:
”Åpenhet er å dele all tilgjengelig og nødvendig informasjon med andre om nøyaktig hvor
og hvordan man produserer, om hva man gjør for å sikre gode arbeidsforhold i sin
leverandørkjede, og om hvilke forhold som fremkommer i interne og eksterne revisjoner.”
Med ”nødvendig informasjon” menes ikke all mulig informasjon, men den informasjon som
er relevant for sakens kjerne, i denne sammenheng for forbrukernes og observatørers (for
definisjon se 1.2.2) innsyn i produksjonsforholdene i leverandørkjeden. Det er informa sjon
som er tilstrekkelig nok til å sikre etterprøvbarhet av opplysningene som
5

L. Tørres og A. Huitfeldt, ”Næringslivets samfunnsansvar: veldedighet eller rettighet?”, FAFO 2003.
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merkevareselskapet eller revisjonsorganisasjonene/selskapene oppgir, samt informasjon
som muliggjør uavhengig kontroll av forholdene i leverandørkjeden. Det inkluderer blant
annet navn, adresse og kontaktdetaljer til leverandørfabrikker; offentliggjøring av interne og
eksterne revisjonsrapporter, av sjekklister, framdriftsrapporter og annen dokumentasjon om
arbeidsforholdene i selskapets leverandørkjede samt informasjon om selskapets arbeid og
fremdrift med etikk i leverandørkjeden.
Åpenhet betyr med andre ord at merkevareselskapene ikke holder tilbake informasjon som
er vesentlig for andres evne til å vurdere forholdene i selskapets leverandørkjede og
troverdigheten av selskapets etikkarbeid; selv om det kan føre til en annen vurdering enn
det som er mest fordelaktig for merkevareselskapet.
Mens åpenhet i denne sammenheng defineres som det å være åpen om hvor og hvordan
man produserer, åpenhet med hensyn til revisjonsresultater/audit-rapporter og om hva man
gjør for å sikre at grunnleggende faglige rettigheter og menneskerettigheter overholdes, vil
begrepet transparens i større grad referere til ”gjennomsiktighet” og ”innsyn” – med andre
ord hvor lett utenforstående kan få oversikt over og innblikk i merkevareselskapenes
produksjon og leverandørkjede.
Sporbarhet brukes normalt i betydning ”mulighet til å følge et produkts historie”, dvs.
muligheten for kunder eller andre interessenter å følge produktets fullstendige
produksjonskjede, fra endelig produkt – presentert for kunden – og helt tilbake til
råvaren(e).

1.3.

Metode og avgrensing

Det finnes i dag begrenset med studier, undersøkelser og informasjon om offentliggjøring
av leverandørlister og åpenhet i leverandørkjeden. Det til tross for at hundrevis av
selskaper i dag praktiserer en eller annen grad av åpenhet om sin produksjon (se kapittel
3). En forklaring til dette kan være at offentliggjøring av leverandørlister har vært praktisert i
knappe ti år i USA og kun seks år i Norge. 6 En annen forklaring kan være at åpenhet kun er
en av mange sentrale faktorer i et solid forankret etikkarbeid. Naturlig nok vil fokuset i
mange tilfeller først og fremst ligge på betydningen av å sikre grunnleggende faglige
rettigheter og menneskerettigheter i leverandørkjeden, kanskje spesielt på rettigheter slik
som organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.
Denne rapporten om åpenhet i leverandørkjeden består av tre deler. Første del ( kapittel 2)
undersøker de historiske, teoretiske og til dels politiske føringene bak ”åpenhet i
leverandørkjeden”, slik begrepet er definert og avgrenset i kapittel 1.2. Vi ser her nærmere
på hvordan og i hvilken utstrekning begrepet er brukt i Norge og internasjonalt, samt
hvordan begrepet i løpet av de siste årene har fått mer oppmerksomhet i den offentlige
debatten om samfunnsansvar. Parallelt med at mange selskaper har etablert etiske
retningslinjer og verktøy for å sikre etterlevelse, ser vi at behovet og etterspørselen for
etterprøvbarhet og uavhengig kontroll øker. Mot slutten av kapittelet drøfter vi rådende
argumenter for og mot større åpenhet om produksjon i lavkostland.
For å vurdere mulige konsekvenser og betydningen av større åpenhet for fagorganisasjoner
og arbeidere i produsentland, har vi kontaktet frivillige organisasjoner og fagorganisasjoner
i fem land: Indonesia, Filippinene, Bangladesh, Kambodsja og India. Dette er institusjoner
som til daglig arbeider med å forbedre arbeidsforhold i produsentland og som jevnlig er i –
eller søker å komme i – forhandlinger med leverandørfabrikkens ledelse. Vi har spurt
representantene hvorvidt større åpenhet vil bidra positivt i deres arbeid og i så fall, hvilke
opplysninger/kjerneområder det i fra deres ståsted vil være viktige å ha innsyn i.
I andre del av denne utredningen (kapittel 3) har vi foretatt en undersøkelse gjennom å se
på et utvalg merkevareselskaper og deres posisjon på temaet åpenhet. Basert på
informasjon innhentet gjennom en spørreundersøkelse og informasjon fra internett har vi
vurdert dagens status i tre bransjer: PC-, mobiltelefon- og klesbransjen (se kapittel 1.4
6

Doorey, D.J. 2008. ”Can factory list disclosure improve labor practices in the apparel industry? A case study of Nike and Lev isStrauss.” CLPE Research Paper 01/2008. Vol 4. No. 01.
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”Bransjer”). Til sammen 18 selskaper er stilt spørsmål om implementering av bedriftens
etiske retningslinjer, posisjon med hensyn til åpne leverandørlister og resultater fra revisjon
og overvåkning. Samtlige selskaper har besvart vår henvendelse.
I rapportens tredje del (kapittel 4) går vi igjennom noen av de selskapene som i varierende
grad operer med åpne leverandørlister. Her ser vi konkret på hvordan selskapene motiverer
sin åpenhetspolicy. Hva er de konkret åpne om? I hvilken grad er de åpne: er det til
allmennheten – eller er åpenheten begrenset til en eller flere interessegrupper?
Som det fremkommer av kapittel 3 finnes det i dag hundrevis av selskaper, hovedsakelig
amerikanske, som er åpne om hvor de produserer klær for amerikanske universiteter og
høyskoler. Medlemskap i flerpartsinitiativ (eng.: multi-stakeholder initiative, MSI),
konkurransefortrinn og press fra interesseorganisasjoner har vært viktige
motivasjonsfaktorer bak denne utviklingen og vil diskuteres nærmere i dette kapittelet.
Merk at denne oversikten ikke er ment å være utfyllende, men baseres på informasjon om
selskaper som enten er omhandlet i medier og/eller på internett – eller som vi via andre
kanaler er blitt gjort oppmerksomme på. Spesielt gjelder dette selskaper som kun oppgir
sine leverandørlister på etterspørsel; som er vanskeligere å få kjennskap til, blant annet
fordi disse normalt ikke vil fremkomme gjennom søk på internett. I noen tilfeller har vi
kontaktet selskapene for å få bekreftet opplysninger eller for mer inngående informasjon. I
så fall er dette angitt i teksten.
Avslutningsvis gjør vi en vurdering av et utvalg MSI-er og næringslivsdrevne initiativer
(eng.: business-led initiative, BLI) sine posisjoner på ’åpenhet i leverandørkjeden’. Basert
på informasjon tilgjengelig på internett og besvarelsen på spørreskjema vi har sendt de fem
mest profilerte institusjonene, har vi fått innsikt i hvordan de arbeider med åpenhet. Primært
gjelder dette deres posisjon på offentliggjøring av revisjonsrapporter og egenrapportering,
samt i hvilken grad de opererer med åpne leverandørlister.

1.4.

Bransjer

Vi vil i denne gjennomgangen se nærmere på tre ulike bransjer: kleskjeder, PC- og
mobiltelefonselskaper. Framtiden i våre hender har i en årrekke satt søkelyset på
kritikkverdige arbeidsforhold i produksjonen for norske og utenlandske kleskjeder, ikke
minst gjennom sin deltakelse i nettverket Clean Clothes Campaign 7 og i arbeidet med
Norwatch-prosjektet. For denne utredningen har vi imidlertid valgt å trekke inn ytterligere to
bransjer: mobil- og PC-bransjen. Disse står overfor mange av de samme utfordringene som
preger tekstilindustrien; uverdige arbeidsforhold og brudd på grunnleggende rettigheter i
leverandørkjeden, grundig dokumentert og hyppig forekommende. 8
1.4.1.

Elektronikkbransjen: PC- og mobilselskaper

I denne gjennomgangen vil elektronikkbransjen referere til et bredt spekter av
informasjonsteknologiselskaper som produserer mange typer elektronikkvarer, deriblant
datamaskiner, kontormateriell, lap-tops, mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr,
forbrukerelektronikk (mp3 spillere, web-kamera, spillkonsoller etc.), semikonduktører
(chips) og diverse andre elektronikkomponenter.
Historisk sett har elektronikkindustrien vært lokalisert i USA og Japan, men i dag er den
langt mer diversifisert med hensyn til produksjonsland. Kina, Japan, Sør Korea, Malaysia,
Singapore, Taiwan, Filippinene og USA er i dag de åtte største produsentene av
elektronikkprodukter.9 I tillegg har Vietnam, Indonesia og India en voksende produksjon.
Industrien er forventet å omsette for 3,2 trilliarder dollar i 2012. 10
7

For resultater og rapporter fra dette arbeidet henvises leseren til hjemmesidene til Framtiden i våre hender (www.framtiden.no)
og Clean Clothes Campaign Norge (www.reneklaer.no).
8
For mer informasjon om arbeidsforhold og etikkarbeidet til store aktører innen elektronikkbransjen henvises leseren til det
nederlandske forskningsinstituttet SOMO sine hjemmesider (www.somo.nl), nettverkene makeitfair.org og Good Electronics
(www.goodelectronics.org).
9
GoodElectronics, 2009, “Reset. Corporat Social Responsibility in the global electronics supply chain.”:
http://goodelectronics.org/publications-en/Publication_3248
10

Ibid.
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Elektronikkvarer er komplekse produkter som består av et bredt spekter av ulike
komponenter. Produksjonskjeden består normalt av et intrikat nettverk, hvor
merkevareselskapene har mange leverandører, som i sin tur har en rekke
underleverandører. Merkevareselskapene, som for eksempel Hitachi og ASUS 11, er i
enkelte tilfeller også leverandører av komponenter. Kontraktert produksjon av små
komponenter til en mobiltelefon kan eksempelvis ha en leverandørkjede på bortimot et
dusin selskaper.
Spesielt for leverandørkjedene i elektronikkbransjen er den skjeve distribusjonen av makt,
hvorpå en håndfull store merkevareselskaper dominerer. 12 Fem mobiltelefonselskaper –
Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Samsung og LG – kontrollerte inntil nylig 75 prosent av
bransjen. Et lignende bilde er gjeldende for PC-bransjen, hvor Hewlett Packard (HP), Dell,
Acer, Fujitsu, Lenovo, Apple og Toshiba er velkjente aktører. Det skal tillegges at det
foruten de som er nevnt her, er flere ledende selskaper som kontinuerlig kniver om
markedsandeler.
Produksjonsutsetting er et vanlig forekommende i elektronikkbransjen. Opp til 75 prosent av
elektronikkproduksjonen har nå blitt overført fra opprinnelige produsenter eller
merkevareselskaper til kontraktører.13 For mobiltelefonindustrien varierer graden av
produksjonsutsetting av sluttproduktet på mellom 35-60 prosent.14 Blant de kontrakterte
leverandørene er det en betydelig konsentrasjon med fem store leverandørselskaper som
produserer elektroniske produkter til alle de store merkevareselskapene. De fem
selskapene er: Flextronics (Singapore), Foxconn (Taiwan), Celestica (Canada), Sanmina
SCI Corporation (USA) og Jabil Circuit (USA). Til tross for at de største leverandørene i
elektronikkindustrien er ukjente for den allmenne forbruker, er de multinasjonale selskaper
som har vokst seg svært store. Det er eksempelvis fem dominerende leverandører av
harddisker på verdensbasis, som mer eller mindre deler markedet seg i mellom.
Komponentene som brukes i produksjon av datamaskiner er i stor grad utbyttbare.
Produsentene får ikke store tap når de skifter leverandør av enkle komponenter.
15
Leverandørens forhandlingsmakt er som følge av dette lav. Jobbene i elektronikksektoren
er generelt preget av lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, for mye overtid og
korttidskontrakter, ofte via rekrutteringsbyråer. Flertallet av arbeiderne i
elektronikkproduksjonen er unge kvinner og diskriminering er utbredt. En undersøkelse av
kjønnsperspektivet i bransjen konkluderte med at 16:


Kvinnelig arbeidstakere dominerer de dårligst betalte jobbene, og når
arbeidsoppgavene blir mer avanserte og lønningene høyere prioriteres menn.



Kvinner betales dårligere enn menn og har langt lavere muligheter til videreutdannelse.



Kvinner ansettes oftere i korttidskontrakter, sesongarbeid, eller hjemmearbeidkontrakter, og arbeider derfor uten den beskyttelse som kommer med
langtidskontrakter.



Fagorganisasjoner mislykkes ofte i å adressere behovene til kvinnelige arbeidere.



Som følge av lav kvinnedeltakelse i mange fagorganisasjoner, foretrekkes også
kvinnelige arbeidstakere.

GoodElectronics, 2009, “Reset. Corporat Social Responsibility in the global electronics supply chain.”:
http://goodelectronics.org/publications-en/Publication_3248, s. 20.
11

12

SOMO. Mobile connections. Supply chain responsibility of fve mobile phone companies. September 2008.

http://somo.nl/publications-en/Publication_2728/at_download/fullfle
International Metalworkers’ Federation (IMF). Survey on Changing Employment Practices and Precarious Work. 2007.
http://www.imfmetal.org/main/files/07090410362966/Report_precarious_survey_E.pdf
13

14

SOMO. Mobile connections. Supply chain responsibility of fve mobile phone companies. September 2008.
http://somo.nl/publications-en/Publication_2728/at_download/fullfle
15

SOMO. Computer connections. Supply chain policies and practices of seven computer companies.

May 2009. http://somo.nl/publications-nl/Publication_3054-nl/at_download/fullfile
16

SOMO Paper October 2009: http://somo.nl/news-en/modern-devices-outdated-practices/
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En del av miljøgiftene som brukes i elektronikkproduksjonen utgjør en høy risiko for
kvinners reproduktive helse.



Det er rapportert en rekke tilfeller hvor arbeiderne ikke tillates toalettbesøk, med det
resultat at de pådrar seg blæreinfeksjon og menstruelle plager.



Kvinner har ikke rett til fødselspermisjon, med det resultat at mange fortsetter å arbeide
så lenge som mulig, på akkord med egen og barnets helse.



For å nå produksjonsmålene og for at lønnen ikke strekker til tvinges mange arbeidere
til å arbeide overtid. Dette går ekstra hardt ut over kvinner, som har utfordringer med å
balansere barneomsorg og andre husholdssysler.



Det er rapporter om tvungne graviditetstester på Filippinene, Thailand og i Mexico.



Kvinnelige arbeidere er utsatt for trakassering og overgrep, enkelte ganger med
seksuell undertone.

I tillegg preges de største selskapene i sektoren av en fiendtlighet overfor fagorganisasjoner,
lav andel fagorganiserte og høy jobbusikkerhet på grunn av det høye antallet mennesker som
er ansatt under midlertidige kontrakter.
Mobilbransjen er av spesiell interesse når det gjelder åpenhet, fordi bransjen de siste årene
har vært i internasjonalt søkelys i forbindelse med avsløringer om dårlige arbeidsforhold og
barnearbeid i produksjon av råvarer, nærmere bestemt metaller og mineraler, som brukes i
mobiltelefoner. Fokuset har gitt ordet ”sporbarhet” ny ak tualitet. De fleste store
mobiltelefonselskapene har i dag iverksatt ett eller flere tiltak for å sikre stoppe handel med
råvarer som kan knyttes til uverdige arbeidsforhold og barnearbeid; en policy som beskrives
inngående på selskapenes respektive hjemmesider.
PC-bransjen har vært konfrontert med mye av den samme problematikken og mange av de
store merkene har iverksatt tilsvarende tiltak for å begrense denne handelen. PC -bransjen
skiller seg fra mobilbransjen ved at et par av bransjens dominerende aktør er har besluttet å
offentliggjøre sine leverandørkjeder, og ytterligere ett selskap er trolig i ferd med å gjøre det
samme. Dette gjør bransjen spesielt interessant for en undersøkelse av åpenhet i
leverandørkjeden.
1.4.2.

Klesbransjen

Til forskjell fra PC- og mobilbransjen domineres ikke klesbransjen i samme grad av en
håndfull store aktører. Klesmarkedet kjennetegnes av utallige kleskjeder og
merkevareselskaper. Blant de største selskapene finner vi spanskeide Inditex, som er
verdens største klesaktør og som blant annet står bak kleskjeden Zara og Massimo
Dutti.Inditex er tett fulgt av amerikanskeide Gap og det svenske flaggskipet Hennes &
Mauritz.
En stadig større andel av de klær og tekstiler som selges i Norge er produsert i
utviklingsland. Som følge av globaliseringen har en rekke industrielle sektorer, herunder
klesindustrien, blitt flagget ut fra Europa til såkalte lavkostland – med lavere lønninger og
produksjonskostnader. Lavere tollsatser, billigere transport og en digitalisert kontroll av
handel og betaling, har også gjort det langt mer lønnsomt å produsere utenfor Norge, enn
tidligere. I 2000 ble det importert 57 605 tonn klær til Norge, mens importen i 2010 var på
81 731 tonn – en økning på 70 % i perioden. Hele 57 % av klærne som importeres her til
lands kommer i dag fra Kina, og landet står for en økende andel av kleseksporten til Norge.
17
Andre viktige eksportland til det norske markedet er Tyrkia, Bangladesh og India .
Den omfattende flyttingen av produksjonen innebærer også at eierlinken til produksjo nen er
brutt. I dag eier nesten ingen klesselskaper produksjonsanleggene hvor klærne lages, noe
som medfører begrenset innsyn i hvilke arbeidsforhold og betingelser som finnes hos den
enkelte leverandør.
Samtidig som produksjonen er flyttet til lavkostnadsland, har en rekke studier og
medieoppslag dokumentert og formidlet grov utbytting av arbeidere og nedslående
17

Statistisk Sentralbyrå 2010 - Utenrikshandelsstatistikk
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arbeidsforhold i produksjonen av varer til Norge og andre vestlige land. Det refereres
hyppig til forhold slik som:











ekstremt lave lønninger
lange og mange arbeidsdager
ingen ekstra betaling for overtid, eller ubekvem arbeidstid
ansatte som nektes kontrakt
undertrykkelse og trusler mot arbeidere som er aktive i fagforeninger eller tar
initiativ til faglig organisering
ansatte som nektes beskyttelse ved sjukdom og kompensasjon ved ulykker
autoritær og straffende arbeidsledelse
diskriminering av kvinner og minoritetsgrupper
barnearbeid
farlig arbeidsmiljø; manglende sikkerhetsutstyr, farlig håndtering av kjemikalier og
manglende brannsikkerhet

Det dreier seg med andre ord om grove brudd på arbeidernes rettigheter (slik disse er
beskrevet i ILOs kjernekonvensjoner og FNs menneskerettigheter). Ofte er
arbeidsforholdene verre jo lenger ut man kommer i produksjonskjeden, det vil si at
forholdene vanligvis er enda dårligere hos underleverandører enn hos leverandører.
Arbeidet for faglige rettigheter og en sikker arbeidsplass svekkes blant annet fordi a ndelen
fagorganiserte i mange lavkostland fortsatt er svært lav. Selv om det i dag ikke foreligger
nøyaktige beregninger på andelen fagorganiserte i tekstilsektoren, anslås den til under 10
18
% av arbeidsstyrken .
I tekstilsektoren anslår man at lønnskostnadene i produksjonen utgjør mellom 0,5 -3 % av
19
samlede kostnader . Ettersom lønnen utgjør en minimal andel av kostnadene vil en
betydelig økning av disse normalt gi et lite utslag på de samlede kostnadene og prisen til
forbrukerne. Til tross for dette presses vareprisene ofte hardt og tekstilarbeidernes lønn blir
deretter. De fleste land i verden operer i dag med lovbestemt minstelønn. I en femtedel av
disse landene er minstelønnen under $ 2 om dagen, det vil si langt under den sum som
20
trengs for å dekke en arbeiders og hans/hennes families grunnleggende behov.
I de siste to tiårene har kleskjedene vært under hardt press fra ulike organisasjoner om å
vedta og å implementere et sett med etiske retningslinjer. På grunn av dette presset har
klesbransjen kommet noe lenger på vei i sitt etikkarbeid enn andre bransjer som produserer
forbruksvarer til verdens konsumenter. De etiske retningslinjene er formulert som krav til
leverandøren og kan for eksempel definere hvilke rettigheter arbeiderne skal ha, hvilke
miljømessige hensyn som skal tas, hvordan lokalbefolkningens behov skal ivaretas og
forbud mot korrupsjon. Selv om det blir mer og mer vanlig å innlemme ILOs
kjernekonvensjoner i de etiske retningslinjene, bærer ofte slike grunnleggende rettigheter –
som for eksempel en arbeidskontrakt og regulering av arbeidstid – fortsatt preg av vage
formuleringer. Det samme gjelder retten til en lønn man kan leve av.
De fleste store klesaktører har i dag vedtatt et sett av etiske retningslinjer som man jobber
etter. Hvorvidt retningslinjene faktisk bidrar til bedre arbeidsforhold er omstridt og det finnes
21
flere rapporter som viser at effekten er begrenset . En annen utfordring er at de bygger på
frivillighet og at selskapene selv ikke nødvendigvis kan holdes juridisk ansvarlige – kun
moralsk ansvarlig – hvis det oppdages brudd på grunnleggende rettigheter hos
leverandørene.
I de senere år har det vært et økende fokus på måten kleskjedene selv bidrar til å
undergrave implementeringen av sine etiske retningslinjer. Ved for eksempel å legge inn
hasteordre til fabrikker presser man frem lange arbeidsøkter. Presser man som innkjøper
prisen på varen kraftig underminerer man muligheten for anstendige lønninger til
arbeiderne. Og ved å skifte leverandører hyppig svekker man langsiktig dialog med og
18

Athreya and Thys. 1999. Empowering workers towards a living wage – a position paper. International labor rights fund.
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Miller. 2009. “The ITGLWF perspective on the living wage”.
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ILO 2006. Minimum wage policy. Information sheet No. W -1.
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Se for eksempel “Do workers really benefit?”, Institute og Development Studies, University of Sussex, 2006.

16

Med døren på gløtt?

forbedringsarbeid hos leverandøren. Stikkordet her er å forbedre selskapets
innkjøpsstrategier, noe enkelte norske selskaper – blant annet Stormberg og Varnergruppen – har begynt å jobbe med. Dette innebærer at selskapene setter krav til seg selv
og tilrettelegger for at arbeiderne skal få akseptable arbeidsforhold. Selskapet kan sammen
med produsentene planlegge ordrene på en slik måte at man unngår uheldige ordretopper
med ekstrem overtid som resultat, spesielt i høysesong. Å betale en pris for varen som er
tilstrekkelig til at arbeiderne skal kunne forhandle seg fram til en lønn å leve av kan være et
annet sentralt tiltak. Videre kan langsiktige avtaler og en trinnvis nedtrapping av antallet
leverandører vil kunne fremme en styrket dialog og et tettere samarbeid mellom kjøper og
leverandør. Sistnevnte vil da også ha sterkere insentiver for å investere tid og midler i
bedre arbeidsforhold.
Et selskap sitt medlemskap i et flerpartsinitiativ kan vise seg å være en viktig vei å gå for å
bedre arbeidsvilkårene i leverandørkjeden. De ulike flerpartsinitiativene har som oppgave å
tilrettelegge og bistå sine medlemmer i å komme over de hindringene de møter i arbeidet
med implementering av etiske retningslinjer. Alle kleskjeder som er gjennomgått i denne
undersøkelsen er medlem av et flerpartsinitiativ og/eller et selskapsdrevet etikkinitiativ.
1.4.3.

Selskaper

Veid opp mot tilgjengelig tid og ressurser har vi valgt å ta utgangspunkt i de fem største
mobiltelefon- og PC-produsentene22, basert på salg av enheter på verdensbasis, samt syv
av de største skandinaviske klesselskapene. Inkludert i undersøkelsen er også den
spanske markedslederen Inditex, som blant annet eier kleskjedene Zara og Massimo
Dutti.23
I denne rapporten vil følgende selskaper gjennomgås:
Kleskjeder

24

PC-produsenter

25

Mobiltelefonprodusenter

Inditex

HP

Nokia

H&M

Dell

Samsung

Bestseller

Acer

LG Electronics

KappAhl

Lenovo

Apple

Gina Tricot

Toshiba

R.I.M.

26

Voice
Varner
Lindex

Det bør tillegges at ingen av selskapene listet opp ovenfor er produsenter i ordets rette
forstand. Selskapene er såkalte merkevareselskaper – kleskjeder, PC- og mobilaktører –
som selv står for design, markedsføring, distribusjon og salg, mens selve produksjonen
kontrakteres ut til leverandører og underleverandører.

22

De fem største mobiltelefon- og PC-produsentene er valgt ut i fra analyseselskapet IDCs vurdering av markedsandel
(www.IDC.com).
23
For ytterligere informasjon om kleskjedene og utvalg av kjeder, se Framtiden i våre hender, arbeidsnotat 3/2009, ”Neppe en
lønn å leve av”: http://www.framtiden.no/200902162525/arbeidsnotater/etikk -og-naringsliv/neppe-en-lonn-a-leve-av.html
24
Synkende størrelsesorden basert på omsetning i 2009/2010.
25
IDC, pressemelding 13. jan. 2010, Topp 5 PC-selgere, preliminær markedsandel (verden) 2009:
http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22161710&sectionId=null&elementId=null&pageType=SYNOPS
IS
26
IDC, pressemelding 28. okt. 2010, Topp 5 mobiltelefonselgere, markedsandel 3. kvartal (verden) 2009:
http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22550010
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2.

Åpenhet i leverandørkjeden

Mange forbrukere, frivillige organisasjoner og andre, mener at merkevare selskapene må ta
et langt større ansvar for arbeidsforholdene der hvor forbruksvarene tilvirkes. Samtidig
mener en stor andel av forbrukerne at disse selskapene også har et ansvar for å
offentliggjøre hvor og hvordan produksjonen foregår, og hvilke verktøy man anvender for å
forbedre og sikre akseptable arbeidsvilkår ved leverandørfabrikkene. I en undersøkelse
utført av Norstat på oppdrag av NRK Forbrukerinspektørene i 2006, mente 80 prosent av
de spurte at alle bør kunne kreve innsyn i hvilke fabrikker klesprodusentene bruker i sin
produksjon.27
I dette kapittelet vil vi begynne med å se nærmere på historien bak offentliggjøring av
leverandørlister og hvordan utviklingen har vært de siste årene. Vi vil deretter ta for oss de
viktigste argumentene for og mot større åpenhet, konkretisert rundt praksis med åpne
leverandørlister og åpenhet rundt revisjon og resultater fra kontrollvirksomhet. Hva er det
konkret selskapene bør være åpne om og hvordan bør dette ta form?
Kravet om større åpenhet kommer naturligvis hånd i hånd med krav om at
merkevareselskapene produserer sine varer i tråd med internasjonalt anerkjente faglige
rettigheter og menneskerettigheter. Større åpenhet er eksempelvis av langt mindre verdi
dersom organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger ikke samtidig er ivaretatt;
ettersom en av de største fordelene med åpne leverandørlister er at det vil underlette
fagforeningenes arbeid. I dette kapittelet har vi også spurt fagorganisasjoner og frivillige
organisasjoner i produsentland hvorvidt større åpenhet er viktig for deres arbeid og hvordan
det kan bidra til forbedrede arbeidsforhold.

2.1.

Fra åpenhet i nord, til hemmelighold i sør

Etter nærmere 150 år med tekstilproduksjon i Norge, var det meste av næringen på 1980 tallet enten lagt ned eller flyttet utenlands. De tekstilprodusentene som overlevde la ned sin
egen produksjon for å egne seg til design, markedsføring og salg. Produksjonen ble
heretter hovedsakelig kontraktert ut til fabrikker i Øst-Europa og Asia, hvor kostnadene var
langt mer fordelaktige.28
2.1.1.

Makten forskyves

Forflytningen av produksjon, som stort sett foregikk i hele Vesten, førte også til en
forskyvning av makt: overskuddet ble værende igjen på merkeselskapets hender - samtidig
som risiko og tap ble ”desentralisert”. Parallelt med etableringen av ”rene” vestlige
merkevareselskaper, overtok produsentene i lavkostland utfordringene forbundet med
konjunktursvingninger og en stor arbeidsstyrke, kostnader som de vestlige selskapene
tidligere måtte bære selv. 29
2.1.2.

Avstanden øker mellom arbeider og forbruker

Flyttingen av produksjon medførte samtidig at nærheten mellom forbrukerne og arbeiderne
ble brutt. Så lenge tekstilproduksjonen tok plass i Norge var det en enkel sak å finne ut hva
fabrikken het, hvor den var lokalisert og hvordan arbeidsforholdene var på stedet. Samtidig
visste arbeiderne og deres fagorganisasjoner til enhver tid hvordan produktene ble mottatt i
markedet og hva utsalgsprisen var. Gikk de i streik, var budbringerens vei kort til markedet
og forbrukerne.
Når produksjonen nå ble flyttet til Øst-Europa eller Asia ble denne linken langt svakere. Så
lenge produksjonen foregikk i Norge eller Skandinavia var det ingen selskaper som

27

NRK Forbrukerinspektørene, ”- Vi bryr oss”, 22. mars 2006: http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/5571514.html

28

Gaarder, P.A. 2004. ”Mektige merkeklær. Leverandørkjedens jerngrep.” Norwatch, Tema 1 – 2004. Annen årgang.

29

Ibid.
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tilstrebet hemmelighold av sine fabrikker, men med flyttingen av produksjon ble en ny
praksis og argumentasjon etablert: hemmelighold grunnet konkurransehensyn.
I de fleste tilfeller har ikke arbeiderne lenger noen inngående kunnskap om
merkevareselskapet de produserer for, ei heller om det markedet produktene er tiltenkt eller
om gjeldende utsalgspris. Forbrukerne på sin side vet forsvinnende lite om produksjon,
arbeidsforhold og lønnsnivå knyttet til produktet de kjøper.
2.1.3.

Avsløring av dårlige arbeidsforhold

Ikke lenge etter at det meste av produksjonen var flyttet, dukket imidlertid de første
rapportene om dårlige arbeidsforhold og utnytting av arbeiderne i lavkostland opp i vestlige
medier. Flere og flere av de store vestlige merkevareselskapene ble i beste sendetid
konfrontert med forhold som barnearbeid, tvangsarbeid og farlige arbeidsforhold. Sa mtidig
var selskapene sparsomme med opplysninger om hvor produksjonen foregikk. NGOer,
fagorganisasjoner og journalister måtte selv finne frem til hvor leverandørfabrikkene var
lokalisert.
Til tross for at stadig flere selskaper, spesielt innen tekstilbransjen, i løpet av 1990- og
2000-tallet vedtok etiske retningslinjer for sin virksomhet og satte etikk høyere opp på
agendaen, er det i mangel på åpenhet og gjennomsiktighet fortsatt svært vanskelig for
uavhengige observatører å bekrefte eller avkrefte selskapenes påstander om gode
arbeidsforhold.
2.1.4.

Amerikanske studenter bak paradigmeskifte

Ved årtusenskiftet ble en gruppe universitetsstudenters iherdige arbeid belønnet med et lite
paradigmeskifte. Våren 1998 hadde studenter fra mer enn 30 amerikanske universit eter
etablert organisasjonen United Students Against Sweatshops (USAS). 30 Allerede i en tidlig
fase ble det lagt ettertrykkelig vekt på behovet for og ønsket om større åpenhet i
leverandørkjeden; et standpunkt som på det tidspunktet var uhørt innenfor tekst ilbransjens
egne rekker. Ettersom det ikke fantes gehør for dette i eksisterende flerpartsinitiativ, som
Fair Labor Association (FLA), besluttet USAS å etablere sitt eget: Workers Rights
Consortium (WRC).
WRC er en medlemsorganisasjon for amerikanske universiteter og høgskoler, og som
skiller seg fra FLA blant annet ved at de ikke har representanter fra industrien i sitt styre.
WRC tok allerede fra oppstart av den banebrytende beslutningen å kreve av sine
universitetsmedlemmer at de i sin tur måtte kreve av sine leverandører å utlevere deres
leverandørlister.
I dag er mer enn 250 universiteter medlemmer av WRC – og deres mer enn 400
leverandører har siden 1999 vært forpliktet til å oppgi hvor de produserer sine varer.
Samtlige leverandører som er involvert i produksjon av produkter med universitetslogo, skal
offentliggjøres igjennom WRCs fabrikkdatabase. Alle opplysningene, inkludert
revisjonsrapporter (audit reports) er fritt tilgjengelig i denne databasen (www.wrc.org).
USAS og WRC sin innsats satte i gang en prosess og oppnådde resultater som de færreste
NGOer og fagorganisasjoner hadde våget å håpe på. Selv om de fleste selskapene
utelukkende var forpliktet til å offentliggjøre de fabrikkene som produserte klær med
universitetslogo, var dette spiren til et skifte blant flere selskaper. Etter to tiår preget av
skandaleavsløringer, besluttet Nike i 2005, som en del av sin merkevarebygging som et
etisk og sosialt ansvarlig selskap, å offentliggjøre sin leverandørliste. Selskapet ble dermed
det første multinasjonale selskapet som publiserte sin leverandørliste (første ledd). Se
eksempel på hvordan en leverandørkjede er bygget opp i Figur 1) på sin hjemmeside.
Siden den gang har en rekke selskaper hengt seg på, også innenfor andre bransjer.
”Smitteeffekten” rakk like til Norge; både Helly Hansen og Stormberg plukket opp ideen om
å åpne opp.
Doorey, D.J. 2008. ”Can factory list disclosure improve labor practices in the apparel industry? A case study of Nike and LevisStrauss.” CLPE Research Paper 01/2008. Vol 4. No. 01.
30
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Figur 1. Eksempel på hvordan en leverandørkjede kan se ut, i dette tilfellet bak produksjon
av en Stokke AS barnevogn. Kilde: Initiativ for etisk handel, med kreditiv til Stokke AS.
WRC sitt arbeid vil omtales grundigere i kapittel 3.
2.1.5.

Rapportering – dagens CSR-mantra?

Offentlig rapportering om etikkarbeidet blir stadig vanligere blant merkevareselskaper. I
Norge har Finansdepartementet nylig hatt et forslag ute på høring om at store selskaper i
fremtiden skal redegjøre for samfunnsansvar i sin årsberetning. 31 Kravet er ment å gjelde
større selskaper32 og vil kun omfatte selskaper som ikke allerede rapporterer til FNs Global
Compact og Global Reporting Initiative (GRI). Flere andre land har innført tilsvarende
lovgiving.
I tillegg må man i gjennom medlemskap i et MSI, og i noen tilfeller et BLI, ofte rapportere på
sin framdrift i henhold til initiativenes mål og/eller etiske retningslinjer. De fleste av
selskapene som er behandlet i denne undersøkelsen er medlem av en eller flere slike
organisasjoner. Som denne gjennomgangen imidlertid vil vise, er ikke disse rapportene
alltid tilgjengelige for utenforstående.

Finansdepartementet, 28. okt. 2010, “Rapport om krav til rapportering av samfunnsansvar”:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2010/rapport-om-krav-til-rapportering-om-samf.html?id=622160
31

32

Rapporteringsplikten er ment å gjelde for foretak som er definert av regnskapsloven, dvs. allmennaksjeselskaper regnskapspliktige med verdipapirer notert på regulert marked. Det er beregnet å gjelde for 700 virksomheter.
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Samfunnsansvar-rapporteringens første fase var preget av store og vage, og i enkelte
tilfeller anekdotiske beskrivelser av selskapets etikkarbeid og fremgang. 33 I en periode gav
selskapene inntrykk av at det å fylle flest mulig sider inn i Corporate Social Responsibility
(CSR)-rapporten var viktigere enn selve rapportens innhold. Gradvis har dette endret seg,
og kanskje spesielt for store multinasjonale merkevareselskaper er det ikke lenger nok å
komme med vage formuleringer som hinter til lite konkrete mål om å bedre arbeidsforhold
eller redusere miljøbelastningen. Investorer, beslutningstakere, forbrukere og til og med
enkelte selskapsledere krever større transparens på hva selskap faktisk gjør for å etterleve
nasjonale og internasjonale faglige rettigheter, menneskerettigheter og miljøstandarder, og
ikke minst kvantifiserbare data som muliggjør sammenligning og vurdering av progresjon.
Spørsmålet er om den informasjonen som rapporteres av selskapene i dag er tilstrekkelig
for interessenter (eng.: stakeholders) til å kunne vurdere hvorvidt det faktisk er en fremgang
ved leverandørfabrikkene? Dersom målet med offentlig rapportering er 1) å klargjøre et
selskaps posisjon i henhold til samfunnsansvar, 2) hva selskapet gjør for å møte
internasjonalt aksepterte arbeidsrettighetsstandarder og 3) for å redusere risikoen for at
disse standardene ikke etterleves, så må den oppgitte informasjonen inneholde nødvendige
parametrene for å kunne måle dette. I sin utredning av ”neste generasjon” CSR rapportering fra 2007, lister den kanadiske organisasjonen Maquila Solidarity Network
(MSN) opp følgende anbefalninger for transparent og troverdig rapportering på
samfunnsansvar34:
 Fordi merkevareselskapenes innkjøpspraksis kan medføre brudd på nasjonale og
internasjonale faglige rettigheter bør rapporteringen inneholde informasjon om
prissetting, administrasjon av leverandørkjede, leveringstider og ordretopper, og
annen innkjøpspraksis.
 Selskapene bør rapportere på sin policy rundt restrukturering (f.eks. flytting,
nedleggelse, oppsigelser etc.) av produksjon i leverandørkjeden.
 Rapporteringen bør inneholde informasjon om selskapets leverandørkjede, som
navn og adresse på leverandørfabrikk, samt produksjonsvolum, slik at interessenter
uavhengig kan kontrollere opplysningene og stille selskapet til ansvar for eventuelle
brudd.
 Rapporteringen bør inneholde informasjon om lengden på leverandørsamarbeid;
hvor lenge selskapet har samarbeidet med nåværende leverandører, selskapets
policy på langsiktige leverandørforbindelser og hvorvidt selskapet forplikter seg til et
visst volum over en bestemt tidsperiode.
 Rapporteringen bør inneholde informasjon om selskapets forståelse av de
bakenforliggende årsakene til at de etiske retningslinjene ikke etterleves, f.eks. ved
endringer av design i ”siste liten”, stramme tidsfrister, overvurdering av fabrikkens
kapasitet og prispress.
 Selskaper bør rapportere på hva de gjør for å sikre at prisene de betaler er
tilstrekkelige for å kunne etterleve de etiske retningslinjene, inkl. arbeidernes
grunnleggende behov. De bør også rapportere på hvilke insentiver de tilbyr for
etterlevelse eller forbedring av lønn, overtidsbetaling, og andre økonomiske
fordeler, som kan være knyttet til prissetting.
 Rapporteringen bør inneholde informasjon om utdanning og opplæring. Dette kan
gjøres ved å oppgi mål for opplæringen, innholdet i undervisningen, implementering
og antall deltakere. Andre indikatorer på progresjon kan oppnås gjennom å måle
utskiftningsgraden av ansatte, fravær, ”motstandsandel”, produktivitet og
produksjonsnivå.

33

MSN, Dec. 2007, “The next generation of CSR reporting: Will better reporting result in better working conditions?”:

http://en.maquilasolidarity.org/sites/maquilasolidarity.org/files/CodesMemo22.pdf?SESS89c5db4 1a82abcd7da7c9ac60e04ca5f=3t
l7a6q4bikdaq2mcqf9jkavs0
34

MSN, Dec. 2007, “The next generation of CSR reporting: Will better reporting result in better working conditions?”:

http://en.maquilasolidarity.org/sites/maquilasolidarity.org/files/CodesMemo22.pdf?SES S89c5db41a82abcd7da7c9ac60e04ca5f=3t
l7a6q4bikdaq2mcqf9jkavs0
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Enkelte selskaper har i senere tid besluttet å offentliggjøre sine leverandørlister, og tilbyr nå
jevnlig oppdatert informasjon, som navn og adresse på sine leverandørfabrikker (se kapittel
3), som en del av sin rapportering på samfunnsansvar. Offentlige leverandørlister er nyttig
informasjon som legger grunnlaget for uavhengig kontroll av selskapenes påstander og
som gir troverdighet til selskapets arbeid for å etterleve internasjonale standarder, ettersom
uavhengige observatører, som lokale og internasjonale NGOer og fagorganisasjoner når
som helst kan kontrollere og etterprøve opplysningene.
Selv om rapportering er et av mange viktige ”etikkverktøy”, så er og forblir det en subjektiv
vurdering som selskapene gjør av seg selv og eget etikkarbeid. Selskapene velger selv
hvilken informasjon som skal tas med og hvilken som skal utelates, eller alternativt vies mer
eller mindre oppmerksomhet. Samtidig er det gjennomgående mangel på nødvendig
informasjon for å kunne etterprøve selskapenes påstander. Hemmelighold av den typen
informasjon som er listet opp ovenfor viser at det fortsatt er en lang vei å gå før offentlig
rapportering er et fullverdig målbart, pålitelig og etterprøvbart termometer på bedrifters
samfunnsansvar.

2.2.

Større åpenhet – hvorfor?

Oppslutningen bak kravet om større åpenhet rundt selskapenes produksjon i lavkostland er
økende. Men hvorfor er åpenhet viktig? Og hvem er det eventuelt viktig for? Hva er de
viktigste argumentene som tilhengere av større åpenhet i leverandørkjeden bruker? Vi vil
her se nærmere på betydningen av åpenhet for forbrukerne, merkevareselskapene og
deres leverandører, og spør hvorvidt revisjonsselskaper (”auditing companies”) kan være et
kompromiss mellom opponenter og tilhengere av åpenhet i leverandørkjeden.
Fagforeningenes perspektiv vil behandles i avsnitt 2.4.4 og 2.4.5.
Etter et par tiår med press og kampanjer drevet av arbeidsrettsaktivister, journalister og
fagorganisasjoner har de fleste store merkevareselskapene innen tekstilbransjen i dag
vedtatt etiske retningslinjer for sin virksomhet. I noe varierende grad er disse og så
implementert i leverandørkjeden, og en del selskaper har fått på plass rutiner for kontroll og
oppfølging. I PC- og mobilbransjen har utviklingen gått noe saktere enn i tekstilsektoren.
Forklaringen bak det er trolig at førstnevnte bransjer ikke har hatt en like langvarig
produksjon som sistnevnte. Dessuten har altså et kontinuerlig søkelys på
produksjonsforholdene i klesbransjen – ikke minst gjennom det internasjonale nettverket
Clean Clothes Campaign og fagbevegelsen, representert ved ITGWLF – bidratt til større
fokus på etikkarbeidet i denne bransjen. Likevel, også i PC- og mobilbransjen er det satt et
langt sterkere fokus på etikk i de senere årene.
Til tross for at mange selskaper i dag hevder å være opptatt av produksjonsforholdene i
sine leverandørkjeder, er flertallet svært tilbakeholdne med informasjon om hvor de
produserer sine varer. Mange er også tilbakeholdne med informasjon om forholdene ved
leverandørfabrikkene, slik de fremkommer i interne og eksterne revisjoner. I de fleste
tilfeller må forbrukere og observatører nøye seg med selskapets subjektive CSR-rapporter.
Spørsmålet som reiser seg er hvordan man da kan vite at selskapene tar etikkarbeidet på
alvor – at de jobber seriøst for å sikre anstendige arbeidsforhold? Hvordan skal ulike
interessegrupper kunne stole på at årsrapportene og CSR-rapporteringen ikke bare er fine
formuleringer mellom to permer?
2.2.1.

Ansvarlighet, etterprøvbarhet og kontroll

Det enkle svaret er at dette kan man ikke vite. Derfor blir det også vanskelig å stole på den
informasjonen som foreligger. Så lenge selskapene ikke er åpne om hvor varene
produseres er det svært vanskelig:



22

å holde merkevareselskapene og leverandørene ansvarlige (eng.: accountable) for
deres handlinger;
å etterprøve deres påstander, og ikke minst,

Med døren på gløtt?



å kontrollere at internasjonale menneskerettigheter og ILO-konvensjoner
etterfølges.

At de fleste selskaper ikke har oversikt over egen leverandørkjede, viser også at de
mangler en fullstendig oversikt over arbeidsforholdene i produksjonen. Dette vil vi komm e
tilbake til litt lenger ut i kapittelet. I avsnitt 2.2.4 ”Revisjon – et alternativ til åpenhet?” vil vi
drøfte hvorfor revisjoner ikke kan kompensere for full åpenhet.

”Det er av liten verdi, annet enn egennyttig vindusdekorasjon,
hvis et selskap som frivillig etablerer etiske retningslinjer for
sin virksomhet ikke samtidig offentliggjør produksjonsstedet
hvor disse standardene er ment å gjelde.”
Steve Grinter, Den Internasjonale Tekstilføderasjonen 35
36

Fullt offentlige leverandørlister er viktig for å kunne sikre full etterprøvbarhet; for at
observatører som NGOer, fagorganisasjoner, journalister og forskere – uavhengig av
merkevareselskapenes vitende og godkjennelse – kan etterprøve selskapenes utsagn og
eventuelle opplysninger som er fremkommet under revisjon. Informasjonen som samles inn
og kunnskapen man tilegner seg kan i sin tur rapporteres videre til NGOer,
fagorganisasjoner, forbrukere og journalister.
2.2.2.

Solidaritet og faglig representasjon

Åpne leverandørlister vil gi uavhengige observatører, internasjonalt og lokalt, mulighet til å
koble konkrete tilfeller av kritikkverdige arbeidsforhold ved bestemte leverandørfabrikker, til
spesifikke merkevarenavn og omvendt.


Internasjonal solidaritet
Når eksempelvis brudd på menneskerettigheter eller faglige rettigheter oppdages
vil fagorganisasjoner og NGOer i vestlige land, med hjelp av åpne leverandørlister,
effektivt kunne iverksette solidaritetsaksjoner rettet mot forbrukerne i
hjemmemarkedet. Det mobiliseres for å støtte arbeidere i produsentlandene, som
forsøker å organisere seg og forbedre arbeidsforholdene ved fabrikkene.



Adgang for lokale fagorganisasjoner
For lokale fagorganisasjoner vil åpne leverandørlister kunne gjøre det lettere å få
tilgang til fabrikkene – for å etablere egen representasjon, organisere og igangsette
forhandlinger om bedrede arbeidsforhold, herunder lønn.

Betydningen av større åpenhet for fagorganisasjoner og NGOer vil utdypes i kapitel 2.4.
”Hva innebærer større åpenhet?”.
2.2.3.

Innsikt, overvåkning, langsiktighet og samarbeid

Større åpenhet vil ikke bare være til fordel for forbrukerne, arbeiderne og fagforeningene,
men også tilrettelegge for en etisk godt fundert produksjonskjede blant
merkevareselskapene. Offentliggjøring av leverandørlister kan være en viktig motivasjon for
selskapene til


35

å skaffe seg bedre innsikt i egen leverandørkjede,

Personal communication.

36

En del selskaper gir ut navn og adresse på leverandørfabrikk til observatører, på forespørsel. Dette kan imidlertid ikke
karakteriseres som ”full åpenhet”, ettersom merkevareselskapet alltid vil vite om eventuelle besøk på forhånd og dermed ha
mulighet til å forberede leverandørfabrikk/legge føringer for kontroll og/eller holde tilbake opplysninger.
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å overvåke arbeidsforhold ved sine leverandørfabrikkerå etablere langsiktige
foretningsforbindelser med (pålitelige) leverandører i større grad enn tidligere, og
å starte et samarbeid med konkurrenter for å utbedre arbeidsforhold blant felles
leverandører.

Mange merkevareselskaper har i dag begrenset oversikt over egen leverandørkjede. De
vil generelt ha betydelige problemer med å spore sine produkter tilbake til råvaren. 37
Selskapene er normalt nøye med design, kvalitet, kvantitet og leveringstid, og overvåker
disse faktorene omhyggelig. De fokuserer tilsynelatende ikke like mye på hvem som bringer
råvaren(e) eller som lager produktene, etter deres spesifikasjoner, nedover i
leverandørkjeden.38 En årsak til det er nok at det tross alt er langt lettere å kontrollere et
produkt enn en prosess. Som denne undersøkelsen vil vise, er det nærmest ingen
selskaper som har valgt å finne ut hvordan arbeidsforholdene er i leverandørkjeden etter
det første leddet, det vil si forholdene i ledd 2, ledd 3, ledd 4 og så videre.
Så lenge selskapene kun har kartlagt første del av sin leverandørkjede, kan de heller ikke
overvåke og sikre at produktene produseres under forsvarlige forhold lenger ned i
produksjonskjeden. Mer åpenhet vil gi bedre innsikt, som igjen vil gi mulighet til å overvåke
arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Det er rimelig å tro at merkevareselskaper som har
åpnet opp, og som dermed øker risikoen for å bli assosiert med dårlige arbeidsforhold, vil
arbeide bedre og grundigere med disse spørsmålene for å unngå å bli konfrontert med
”skandaler”.39 Faren for avsløringer kan med andre ord tvinge merkevareselskapene til å bli
bedre kjent med egen leverandørkjede. Dette kan også være en av de viktigste å rsakene til
at mange selskaper vegrer seg mot å åpne opp.
Åpne leverandørlister kan også redusere risikoen for ”kutt og løp” (eng.: cut and run),
hvorpå selskaper kutter båndene med en fabrikk når det blir oppdaget dårlige
arbeidsforhold.40 En ”Kutt og løp”-praksis kan ha fatale konsekvenser for arbeiderne; de
mister sitt levebrød, noen ganger på svært kort varsel. Langsiktige
forretningsforbindelser er et viktig verktøy for å bedre arbeidsforholdene i produksjonen,
men dette fordrer ofte økte investeringer av fabrikkeierne. Leverandørfabrikkene vil gjerne
ha garantier for at deres kunder ikke vil kansellere sine kontrakter som en konsekvens av at
de økte kostnadene igjen øker produksjonsprisen. Med hjelp av åpne leverandørlister har
NGOer, fagorganisasjoner og journalister større muligheter for å overvåke eventuelle
forhandlinger ved fabrikkene og selskapenes bevegelser, for eksempel ved implementering
av økte minstelønninger eller bedrede arbeidsforhold. Trekker merkevareselskapene seg ut
i forbindelse med slike hendelser, kan aktivister raskt iverksette kampanjer og press mot
disse.
Åpne leverandørlister vil også gi et større insentiv for økt samarbeid og bedre
kommunikasjon mellom konkurrerende merkevareselskaper. Til tross for at
merkevareselskapene opererer i et kjøpers marked har selskapene sjelden fullstendig
innflytelse over alle ledd og prosesser hos sine leverandører. De færreste leverandører
leverer eksempelvis utelukkende til én merkevareprodusent. 41 Det er heller ikke uvanlig at
store leverandørfabrikker gjennomgår revisjoner flere ganger i uken og må forholde seg til
mange ulike sett med etiske retningslinjer. 42 En fordel med åpne leverandørlister er at
selskaper som deler leverandørfabrikk kan enes om ett sett med etiske retningslinjer og har
mulighet til å samkjøre revisjoner og fortløpende overvåkning. Sammen vil de lettere kunne
påvirke fabrikkledelsen til å utbedre arbeidsforholdene i produksjonen.

Se for eksempel: Folkevett nr. 2, 2010, Norwatch, ”Flagger ut kongens klær”: http://www.framtiden.no/view-document/393folkevett-nr.-2-2010.html
37

38

Doorey, 2008.

39

Ibid.

40

Ibid.

41

Med unntak av når selskapet en sjelden gang eier fabrikken eller deler av den.

Businessweek, 27. nov. 2006, ”Secrets, lies and sweatshops”:
http://www.businessweek.com/magazine/content/06_48/b4011001.htm
42
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For å oppnå stabile og langvarige endringer i form av større åpenhet og bedre arbeidsvilkår
vil det være fordelaktig med et land- eller sektorbasert samarbeid i mellom
merkevareselskapene. Gjennom et slikt samarbeid kan selskapene arbeide for en
kontinuerlig styrking av nasjonal lovgiving og avtaler som beskytter arbeiderne, samt støtte
opp under etablering av et internasjonalt rammeverk og en etisk minstestandard for å
stoppe ”kappløpet mot bunnen”. Et flerpartsinitiativ kan være et godt verktøy for å
koordinere denne typen samarbeid mellom klesselskapene (se videre drøfting i kapitel 3).
Det eksisterer allerede flere internasjonale organisasjoner med mål om å øke samarbeid
om kontroll og overvåkning, samt å styrke kommunikasjonen mellom selskaper. Et
eksempel på denne typen samarbeid heter Fair Factories Clearinghouse (FFC), et nettverk
hvor 25 selskaper i dag deler informasjon om tusenvis av selskaper. 43 Blant medlemmene
finner vi store multinasjonale selskaper som Starbucks, adidas, Levis, Nike og Walmart.
FFC vil beskrives mer inngående lenger ut i dette kapitelet.
Likevel, det er en betydelig forskjell på et slikt organisert selskapssamarbeid, hvor
leverandørlistene kun er tilgjengelige for medlemmene, og en praksis med offentlige
leverandørlister. Det er kun sistnevnte som tilrettelegger for helt uavhengig kontroll og
verifisering av fabrikkene.

2.3.

Åpenhet om hva?

Som nevnt i innledningen vil vi i denne rapporten i all hovedsak fokusere på to områder av
temaet åpenhet:



Åpne leverandørlister: åpenhet om hvor produksjonen skjer, inkludert navn og
adresse på leverandørfabrikk.
Åpenhet om revisjon: offentliggjøring av interne og eksterne revisjonsrapporter,
samt sjekklister.

Ulike selskaper opererer i dag med ulike former og grader for åpenhet. Det vanligst
forekommende er at de selskapene som offentliggjør sine leverandørlister kun oppgir
leverandører i første ledd. Dette vil behandles mer utførlig i kapittel 4, ”Åpenhet i praksis”.
2.3.1.

Hvem produserer?

Det er så å si ingen selskaper som i dag har fullstendig oversikt over hele sin
produksjonskjede. Selv et av selskapene som har blitt beskrevet som et
foregangseksempel på åpenhet i Norge, fritidstøyselskapet Stormberg AS, opplyser at de
enda ikke har kartlagt hele sin leverandørkjede. 44 Selskapet er i gang med å kartlegge
leverandørkjeden, men innrømmer likevel at enn så lenge ligger fokuset på leverandørene
de har direkte handelsforbindelser med. 45 På lik linje med Stormberg forholder kleskjeden
Hennes og Mauritz (H&M) seg juridisk kun til sine syv hundre leverandører i første ledd,
men selskapet foretar likevel sporadiske kontroller av 1800 underleverandører i andre
ledd.46,47 Selv om også disse underleverandører igjen forholder seg til et eller flere ledd av
underleverandører, foretar ikke H&M kontroller lenger ned i kjeden.
Det er en kjensgjerning at leverandørkjeder er komplekse og til dels vanskelige å få
oversikt over. Følgelig er det også forståelig at selskapene i første omgang prioriterer å
offentliggjøre sine leverandører i første ledd. Likevel, faktum er at så lenge
43

Fair Factories Clearinghouse (FFC): www.fairfactories.org.

44

Epost fra Steinar Olsen, daglig leder i Stormberg AS, datert 19. januar.

45

Daglig leder, Steinar Olsen, opplyser imidlertid at Stormberg AS arbeider med å bevisstgjøre fabrikkene om deres ansvar for å
påse at grunnleggende arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter respekteres hos fabrikkenes underleverandører.
46

H&M, telefonsamtale med Lars-Åke Bergqvist, tirsdag 9. februar.

47

I H&Ms CSR-rapport for 2009, s. 5, står det at selskapet dette året arbeidet med rundt 700 leverandører i første ledd, og totalt
rundt 1900 produksjonsenheter, hvorpå det førstnevnte tallet inngår i sistnevnte. Se
http://about.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2009_SUS_REPORT_1272005348413.pdf
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merkevareselskapene ikke vet hvem som produserer deres produkter, vet de heller ikke
hvorvidt det forekommer brudd på grunnleggende faglige rettigheter og
menneskerettigheter. Dette er et av de store paradoksene i verdenshandelen i dag: de
fleste selskap har ikke fullstendig oversikt over egen leverandørkjede og kan derfor ikke gi
noen forsikringer om at deres produkter er laget på en forsvarlig måte. Dét er en situasjon
arbeidere nedover i leverandørkjeden lider under - og de færreste forbrukere trolig ønsker å
støtte opp om. Av erfaring vet vi samtidig at forholdene normalt er verre jo lenger ned i
leverandørkjeden man kommer.48
2.3.2.

Åpen for hvem?

En del selskaper har valgt å være åpne for en eller flere utvalgte interessegrupper, som for
eksempel NGOer, fagorganisasjoner, journalister eller forskere. I slike tilfeller må normalt
observatørene oppgi en ”legitim” grunn til innsyn, og selskapet står fritt til å bestemme
hvorvidt det skal gis tilgang til informasjonen. Som vi vil drøfte mer i detalj lenger ut i
rapporten er bransjens vanligste argument at disse opplysningene på denne måten ikke blir
tilgjengelig for selskapets konkurrenter. Den norske markedslederen innen russeklær,
Russeservice AS, og skismøring, stav- og fritidstøyprodusenten Swix AS er to eksempler
på selskap som kun gir innsyn på etterspørsel. 49,50
Som tidligere nevnt er det en betydelig forskjell på denne tilnærmingen og på en
leverandørliste som ligger offentlig tilgjengelig, for eksempel på selskapets hjemmeside. Et
av de viktigste poengene med fullt åpne leverandørlister er at det muliggjør en helt
uavhengig kontroll/verifikasjon. Uavhengigheten betinger at merkevareselskapet ikke skal
vite når observatører velger å innhente informasjon om deres produksjon. Selskapet skal
ikke ha anledning til å forberede verken seg selv eller sine leverandører på inspeksjon eller
intervjuer utenfor fabrikkområdet. Besøket, inspeksjonen eller kontrollen skal være et
øyeblikksbilde, en stikkprøve som indikerer hvordan arbeidsforholdene er ”til vanlig”.
Når merkevareselskapene utelukkende gir tilgang til utvalgte grupper, og kun på
oppfordring, så faller en del av fordelene ved åpen offentliggjøring bort:



Merkevareselskapene kan pålegge observatørene restriksjoner i forhold til bruk av
”inside” informasjon.
Det blir vanskeligere å bygge broer mellom fagorganisasjoner i sør og kontakter i
nord, ettersom arbeiderne og deres representanter vil ha begrenset med
opplysninger om eksportmarkedet, og vanskeligere adgang til vestlige forbrukere,
og vice versa.

Kommunikasjon, sanksjoner og mulighetene for solidaritetsaksjoner blir vanskeligere å
gjennomføre.
2.3.3.

Oppdatert eller utgått på dato?

En annen forutsetning for at åpne leverandørlister skal være nyttig, er at de holdes
oppdatert. I løpet av et år er det ikke uvanlig at et større merkevaresselskap har byttet ut et
antall leverandører. I slike tilfeller er det essensielt at leverandørlistene oppdateres jevnlig,
minst én gang i året. Det er ikke minst i merkevareselskapenes interesse: Kritikkverdige
produksjonsforhold som avdekkes i fabrikker som selskapet for lengst har forlatt kan likevel
knyttes til selskapet og dette skaper en negativ omtale som kunne vært unngått.
Oppdaterte lister vil naturligvis også være av interesse for observatører ettersom de ellers
risikerer å møte opp ved et forlatt produksjonslokale eller må bruke store ressurser på å
oppdrive produksjonsenhetene. Likeledes må det oppgis nok detaljer til at observatørene
kan finne frem og disse detaljene må dobbeltsjekkes for å unngå vanlige oversettelsesfeil.
Se for eksempel: Framtiden i våre hender/Norwatch, 8. des. 2009, ”Forsvaret uten kontroll”:
http://www.norwatch.no/200912081372/underleverandorer/tekstil/forsvaret-uten-kontroll.html
48

Framtiden i våre hender/Norwatch, 13. april 2004, “Russeklær “made in Pakistan” – Fattigdommen bak våre klær”:
http://www.norwatch.no/200404131266/underleverandorer/tekstil/russeklar-made-in-pakistan-fattigdommen-bak-vare-klar.html
49

50

Kilde Swix: Personlig kommunikasjon Ulf Bjerknes.
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2.3.4.

Er 95 % godt nok?

En del selskaper har valgt å offentliggjøre sine leverandørlister, men inkluderer bare en
andel av sine leverandører. Andre selskap har av ulike årsaker valgt å holde tilbake
spesifikk informasjon om sine leverandørfabrikker. Det kanadiske selskapet Mountain
Equipment Co-op (MEC) er et eksempel på et selskap som opererer slik. MEC:





Fjerner ord i leverandørlisten som kan avsløre produktet som lages på konkrete
fabrikker.
Fjerner fabrikker med liten produksjonsandel, f. eks fabrikker som produserer for
mindre enn $ 10.000.
Utelater enkelte fabrikker pga. av “administrasjonsfeil”.
Utelater enkelte fabrikker fordi de har motsatt seg offentliggjøring.

Kleskjeden Timberland utelater også enkelte fabrikker. Timberland, som er kjent blant
norske forbrukere, har valgt å offentliggjøre 90 % av sine leverandører, og begrunner valget
med hensyn til de kontraktene de har med sine leverandørfabrikker. MEC offentliggjør bare
67 prosent av sine leverandører og forklarer avgrensingen med kontrakthensyn og
”administrasjonsfeil” (2008). 51 Av ukjente årsaker har MEC også valgt å fjerne en del av
navnet i de tilfellene hvor man kan se av fabrikkens navn hvilke produkter den produserer.
Selv om adressene forblir uforandret, vil det naturligvis gjøre det vanskeligere for
observatører å oppdrive leverandørfabrikken i slike tilfeller, ettersom flere fab rikker gjerne
ligger i samme område. Dårlige oversettelser av fabrikknavn og adresser, samt
lokaliseringen av flere fabrikker i samme produksjonssone (gjerne på samme adresse) er
faktorer som kan bidra til ytterligere forvirring.
Uavhengig av hvilke motiver som ligger bak valget om utelukkende å offentliggjøre deler av
sin leverandørliste eller å modifisere navnet på leverandøren, så reiser restriksjonene
mange av de samme spørsmålene som stilles til selskaper som kun offentliggjør sine
leverandører i første ledd: opplysningene om de selskapene som er hemmeligholdt lar seg
vanskelig etterprøve. Det gir også merkevareselskapene anledning til å ”gjemme bort” de
fabrikkene hvor risikoen for brudd på grunnleggende faglige rettigheter og
menneskerettigheter er størst. I disse tilfellene har utenforstående med andre ord ingen
uavhengig forsikring om at selskapet gjør sitt beste for å forbedre arbeidsforholdene på
stedet.
2.3.5.

Revisjon – et alternativ til åpenhet?

Så hva med ekstern revisjon – altså kontroll foretatt av det som skal være en uavhengig
tredjepart? Kan eksterne revisorer gi oss troverdige forsikringer om at selskapenes
påstander bærer riktighet? Vil revisjonsrapportene kunne gi et autentisk ”stillbilde” av hvilke
lønns- og arbeidsforhold som råder ved fabrikkene og hvorvidt det drives et forsvarlig
miljøarbeid?
En rekke selskaper leier inn eksterne revisorer/kontrollører for å sjekke hvorvidt deres
etiske retningslinjer etterleves. Revisjon av arbeidsforhold i lavkostland er i dag en
milliardindustri. Andre, som eksempelvis Hennes & Mauritz, gjør 95 prosent av revisjonene
selv, mens flerpartsinitiativet FLA gjør de resterende kontrollene (hovedsakelig i Tyrkia og
Kina).52 Begge metodene er imidlertid hyppig kritisert for manglende autonomi. 53 Bruk av
lignende metoder var bakgrunnen for at Regnskogsfondet trakk støtten til
tømmersertifiseringen Forest Stewardship Council (FSC) i 2002, og den dag i dag fortsatt

51

MEC factory list 2008: http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302883567

52

H&M, ved Lars-Åke Bergqvist, personlig kommunikasjon.

53

Se f. eks: Miller, Turner og Grinter. 2010. ”Back to the future? Mature systems of industrial relations approaches and social
upgrading in outsourced apparel supply chains”. In: Capturing the gains – economic and social upgrading in global production
networks: http://www.capturingthegains.org/pdf/ctg-wp-2010-02.pdf . Se også Clean Clothes Campaign: Looking for a quick fix –
how weak social auditing is keeping workers in sweatshops.
http://cleanclothes.org/resources/national-ccc/1166-looking-for-a-quick-fix
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ikke går god for ordningen. 54 Kritikken gikk ut på at FSC-godkjente sertifisører hadde for
tette bånd til industrien. Selv om FSC selv godkjente sertifisørene, så kunne
skogselskapene velge de som var mest ”tilbøyelig til å sertifisere” - med det resultat at de
selskapene som tildelte flest sertifiseringer også fikk flest oppdrag.
En av standardene som har måttet tåle kritikk fra mange hold er SA8000, en global
standard for overvåkning og sertifisering av arbeidsforhold, utviklet av Social Accountability
International (SAI). 55 Også SA8000 er kritisert for tette bånd mellom eksterne
sertifiseringsbyråer og produsenter – med fare for at de som lettest gir fra seg
sertifiseringer også er de som oftest blir brukt. Framtiden i våre hender dokumenterte
eksempelvis i 2003 at Det Norske Veritas (DNV), et av sertifiseringsbyråene som utsteder
SA 8000-sertifikater, feilaktig hadde sertifisert 20 kinesiske selskaper. 56 Som følge av
kritikken ble sertifikatene trukket tilbake. I en annen rapport, utarbeidet av det nederlandske
forskningsinstituttet SOMO, ble DNV kritisert for manglende kompetanse rundt etiske og
sosiale retningslinjer; utilstrekkelige intervjuer av arbeidere; manglende gjennomsiktighet
rundt hvor stor del av leverandørkjeden som er sertifisert; og en uheldig fordeling av den
økonomiske byrden på underleverandører og/eller produsenter var andre momenter som er
tatt opp i rapporten.57
I en grundig undersøkelse av revisjonspraksisen i klesbransjen, foretatt av nettverket Clean
Clothes Campaign (CCC) i 2005, ble det slått fast at revisjoner slik de foregår i dag er et lite
egnet verktøy for å vurdere implementering og etterlevelse av etiske retningslinjer, spesielt
når det gjelder brudd på organisasjonsretten, ekstrem og tvunget overtid, voldelig
58
behandling og diskriminering av arbeiderne. Videre ble det hevdet at det var for enkelt for
arbeidsgiver å få en god evaluering på grunn av forhåndsanmeldte besøk; at
fabrikkledelsen misleder revisorene, for eksempel gjennom å drille arbeiderne i forkant av
intervjuer; bruk av ufaglærte og uerfarne revisorer; at revisjoner ikke følges opp med tiltak
eller kun overfladiske tiltak; og at revisjonsindustrien er preget av hemmelighold og
sekretess. Dette var noen av de problemene som ble trukket frem i undersøkelsen. I tillegg
er arbeiderne ofte dårlig informert om sine rettigheter og for redde (for sin jobb) til å snakke
om problemer under revisjon, og har vanligvis ingen trygge fora å fremføre sine klager
gjennom.
Den økonomiske avhengigheten kontrollselskapet naturlig nok har til oppdragsgiver, setter
raskt spørsmålstegn ved førstnevntes ”uavhengighet”. For det andre er kontrollene altfor ofte
raske og overfladiske, hvilket blant annet innebærer at arbeiderne selv ikke blir hørt i sentrale
spørsmål. En tredje svakhet er at eventuelle intervjuer med arbeidere og deres
representanter sjelden foretas utenfor fabrikksområdet, der disse sannsynligvis ville ha
kunnet uttale seg langt mer fritt om kritikkverdige arbeidsforhold. Sist men ikke minst mangler
de store kontrollselskapene ofte innsikt i lokale forhold, som kan bringe verdifull informasjon
59
til rapporten de leverer til oppdragsgiver .
Til tross for kritikken og svakhetene forbundet med revisjonspraksisen, er og forblir
revisjoner et vanlig verktøy for å overvåke og verifisere definerte standarder. CCC slår i sin
rapport fast at en kvalitativt fullverdig revisjon må gå hånd i hånd med andre verktøy for å
adressere og takle brudd på faglige rettigheter, deriblant:

Samarbeid med lokale organisasjoner, herunder fagforeninger
54

Se også: Klassekampen, ”Stoler ikkje på miljømerking”, 21. november 2002:
http://www.klassekampen.no/29173/article/item/null/stoler-ikkje-paa-miljoemerking
55

SA8000 er basert på internasjonale menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Sertifikatet, som tildeles på bakgrunn av
revisjon foretatt av eksterne sertifiseringsselskaper, er ment å være en kvalitetssikringsbevis mot underbetaling, barne- og
tvangsarbeid, diskriminering og andre uverdige arbeidsforhold.
56

Framtiden i våre hender/Norwatch, ”Etisk fadese for Veritas i Kina”, 23. september 2003:
http://www.norwatch.no/20030923415/veritas/etikkstandard/etisk-fadese-for-veritas-i-kina.html
57

SOMO, sept. 2004, ”WE Europe: a report on CSR policy and SA 8000”:
http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fsomo.nl%2Fpublications en%2FPublication_2848%2Fat_download%2Ffullfile&rct=j&q=sa%208000%20somo%20dnv&ei=le2FTa7yK4ufOr3BuO4I&usg=A
FQjCNHL8kB2l0khqosJepwxXh9oW0g1pA&cad=rja
58

Clean Clothes Campaign, 2005, “Looking for a quick fix”, http://www.cleanclothes.org/documents/05 -quick_fix.pdf
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http://www.framtiden.no/200902202522/arbeidsnotater/etikk-og-naringsliv/etikk-en-fritidsbeskjeftigelse.html
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Trygge og tilgjengelige klagemekanismer
Utdannelse og opplæring i faglige rettigheter
En proaktiv tilnærming til organisasjonsfrihet
Fokus på eksisterende bedrifts- og innkjøpspraksis
Effektive tiltak ved oppdagelse av brudd på retningslinjene
Økt åpenhet om produksjonsforholdene

For at kontrollene skal gi et mest mulig sannferdig bilde av arbeidsforholdene e r det best
om de er uanmeldte og at det også foretas intervjuer med arbeiderne på et annet sted enn
arbeidsplassen.
Et viktig poeng fra rapporten er at arbeiderne og deres representanter er marginalisert i
dagens rådende revisjonspraksis. Relevante lokale interessenter utenfor fabrikken, som
fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre NGOer, er sjelden involvert i dette arbeidet.
Uten arbeidernes og deres representanters fulle deltakelse i revisjonsprosessen er det lite
trolig at deres krav og ønsker blir hørt.
Selskapene IKEA og Chiquita har begge tegnet globale rammeavtaler, med henholdsvis
International Federation of Building and Wood Workers (IFBWW) og International Union of
Food Workers (IUF), hvorpå fagforeningene til en viss grad er involvert i
revisjonsprosessen.60
I noen tilfeller omfatter de globale rammeavtalene arbeidsplasser hvor det ikke eksisterer
noen fagforening. I slike tilfeller er det er spesielt behov for oppfølging, ikke minst å påse at
fagforeningsvirksomhet ikke undergraves eller aktivt forhindres. I slike tilfeller kan
rammeavtalen følges opp ved at en partssammensatt komité fører kontroll med fabrikken 61.
Fordelen er at fagbevegelsen sikres innsikt i arbeidsforholdene og kan virke som
brekkstang for bedring av disse. Dessuten kan det munne ut i en framtidig etablering av en
lokal forgrening på produksjonsstedet.

2.4.

Hva innebærer større åpenhet?

Kravet om større åpenhet er av begrenset verdi hvis det ikke også parallelt implementeres
grunnleggende etiske retningslinjer og såkalte ”modne industrielle relasjoner” (Eng.: mature
industrial relations) (se avsnitt 2.4.3 for beskrivelse og definisjon). Riktignok vil åpenhet
bidra til å belyse fraværet av grunnleggende faglige rettigheter og menneskerettigheter i
produksjonen, og i den forstand gjøre forbrukerne i bedre stand til å velge bort produkter
som ble produsert under dårlige forhold. Derimot vil fordelene for arbeiderne og deres
representanter være begrensede om det for eksempel ikke er tilrettelagt for fri organisering
og kollektive forhandlinger.
I dette kapittelet gjennomgår vi noen fagforeningers syn på betydningen av større åpenhet.
Mener de at åpenhet er viktig? Fra deres perspektiv, hva bør et selskap være åpen om og
hvordan kan større åpenhet påvirke deres arbeid for bedre arbeidsforhold? Vi vil her også
gjengi innspill fra Den Internasjonale Tekstilarbeiderføderasjonen (ITGLWF) på åpenhet og
”mature industrial relations”.
2.4.1.

Faglige rettigheter først

Selv om åpne leverandørlister vil kunne bidra til å øke eksponeringen av mangelfull
oppfølging av faglige rettigheter og svakt etikkarbeid, vil offentliggjøring av leverandørlister
være av mindre betydning, dersom ikke arbeiderne samtidig fritt kan utøve sin
organisasjonsrett. Et av de viktigste argumentene for offentliggjøring av inform asjon er
nettopp at den vil kunne være nyttig i forbindelse med kollektive forhandlinger på
fabrikkene.
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Bourqe, R. 2008. International Framework Agreements and the Future of Collective Bargaining in Multinational Companies:
http://www.justlabour.yorku.ca/volume12/pdfs/04_bourque_press.pdf
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Se bla. “Globala ramavtal – strategi för ett humanare arbetsliv”, LO-TCO biståndsnämnd, 2007.
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Arbeiderne skal ha rett til å organisere seg og fagforeningene må anerkjennes av
arbeidsgiverne, og garanteres full forhandlingsrett. Disse helt sentrale rettighetene er
nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner. 62 Mange NGOer mener også at merkevareselskapene
har et ansvar for å sikre fri fagorganisering og kollektive forhandlinger i sin leverandørkjede,
ettersom en reell forhandlingsmulighet for arbeiderne er en forutsetning for et stabilt,
troverdig og vellykket etikkarbeid. Mange selskaper motsetter seg derimot dette
argumentet, deriblant det statseide selskapet Telenor som vegrer seg for å inngå en global
rammeavtale med UNI Global Union, en avtale som gir selskapet visse forpliktelser for å
sikre faglige rettigheter i sin leverandørkjede. 63 En rekke NGOer, fagorganisasjoner og
akademikere krever nå at merkevareselskapene får på plass:





en ”organisasjonsrettsgaranti” hos hver enkelt leverandør, dvs. en skriftlig garanti
på at arbeiderne har rett til å organisere seg etter eget ønske og/eller opprette en
fagforening, valgt av arbeideren selv;
en ”adgangsavtale” som skal sikre fri tilgang for fagorganisasjoner til alle
arbeidsplasser; og
en ”forhandlingsgaranti”; en forpliktelse om å forhandle når fagforeningen er
etablert, med samtlige av sine leverandørfabrikker.

Et annet krav er at det samtidig bør settes opp klagemekanismer og gis tilbud til arbeidere,
lokale frivillige organisasjoner og fagorganisasjoner om å få opplæring/kompetanseheving i
fagorganisering og kollektive forhandlinger. 64 Arbeidernes representanter må ifølge
argumentasjonen være involvert i utviklingen og implementeringen av disse tiltakene for å
sikre kontinuitet og langsiktighet i arbeidet.
Merkevareselskapenes innkjøpere kan med fordel understreke overfor sine leverandører
betydningen av at disse kravene etterleves, legge vekt på at gode arbeidsforhol d utgjør et
konkurransefortrinn og signalisere at fri fagorganisering er et viktig premiss for fremtidige
ordre. Selskapene kan også legge til rette for tillitsvalgtnettverk og tillitsvalgtopplæring i regi
av en global eller nasjonal fagorganisasjon, slik det er foreslått i enkelte globale
rammeavtaler.
Et annet virkemiddel for å fremme faglige rettigheter er at selskapene, når de søker etter
nye leverandører, går systematisk inn for plassere ordre hos leverandører som er kjent for
å overholde ILOs kjernekonvensjoner.
Fordi selskapene ofte produserer ved samme fabrikker, og gjerne konsentrert til noen
geografiske områder er det fullt mulig for dem å samarbeide om å styrke faglige rettigheter
ved eksisterende fabrikker og finne fram til nye, “gode” leverandører. Her kan
etikkinitiativene, både de selskapsdrevne og flerpartsinitiativene, bidra aktivt. De tilbyr en
arena hvor selskapene kan komme sammen og diskutere strategier for økt fokus på faglige
rettigheter. En annen måte er i fellesskap å finne frem til hvilke fabrikker som domineres av
noen få, store kjøpere. En felles strategi blant de dominerende kjøperne kan presse fram
økte faglige rettigheter for arbeiderne.
Noen vil kanskje mene at det er urealistisk å tro at selskapene selv vil gå i bresjen for dette
arbeidet, all den tid kravet til faglige rettigheter allerede er innlemmet i selskapets etisk e
retningslinjer. Utallige rapporter og nyhetssaker har vist at eksistensen av etiske
retningslinjer alene ikke er nok for å sikre tilfredsstillende arbeidsvilkår. Implementeringen
av de etiske retningslinjene og oppfølging i form av formålstjenlige kontroller og verifikasjon
vil være helt avgjørende for hvorvidt selskapet blir betraktet som en seriøs aktør på
området. Hvis selskapet tar i bruk de virkemidlene som finnes til rådighet, for eksempel at
leverandøren signerer en adgangsavtale og en organisasjonsrettsgaranti og at
62

http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
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Negotia, 27. april 2010, “Ikke nærmere global fagforeningsavtale m ed Telenor”: http://www.negotia.no/Nyheter/Ikke-naermereglobal-fagforeningsavtale-i-Telenor
64

En klagemekanisme er en kanal hvor arbeiderne og deres representanter kan føre frem sine synspunkter til (flerparts)
overvåkning og kontrollorgan eller innkjøpende selskap. Klagemekanismer er ment å fungere som et kontinuerlig ”termometer” på
arbeidsforhold. Kilde: SOMO, 2003. ”Considering complaint mechanisms – an important tool for code monitoring and verification”.
http://somo.nl/publications-en/Publication_350/at_download/fullfile
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fagforeninger på lokalt og nasjonalt nivå involveres for å påse at disse fungerer i praksis, vil
man komme et skritt nærmere anstendige arbeidsvilkår − og et omdømmeløft for selskapet.
Ved å produsere i land som Kina og Vietnam, hvor de overnevnte rettighetene er
begrenset, vil det være mer problematisk å kreve/fremme fri organisasjonsrett og kollektive
forhandlinger. Det finnes dog alternative fremgangsmåter, blant annet kan selskapet
opprette alternative organisasjonsformer (eng.: ’parallell means’) hvor arbeiderne til en viss
grad gis mulighet til å forme egne arbeidsbetingelser, for eksempel gjennom etablering av
helse- og sikkerhetskomiteer. Hvorvidt man skal støtte opp om denne typen organisering er
imidlertid omdiskutert.
2.4.2.

Globale rammeavtaler (GFA)

Det finnes i dag rundt 90 globale rammeavtaler mellom internasjonale føderasjoner og
65,66
flernasjonale selskaper
. Disse avtalene blir et stadig viktigere verktøy i kampen for å
sikre arbeidernes rettigheter. Hensikten med en rammeavtale er å sette en felles
minstestandard for ansatte i selskapet, men også for ansatte hos leverandører og
underleverandører. En global rammeavtale tar utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner og
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, men kan utover dette variere i innhold.
Den globale føderasjonen og dens forgreninger på nasjonalt nivå leder an arbeidet for å
forbedre arbeidsvilkårene, uansett hvor i verden selskapet har virksomhet. Det er per dags
dato fem norske selskaper, Statoil, Aker, Norske Skog, Veidekke og Norsk Hydro, som har
inngått GFAs.
Gjennom den globale rammeavtalen forplikter selskapene seg til å oppfylle de ulike lands
lovgivning om minstelønn og arbeidsforhold, å respektere retten til å danne fagforeninger
og forhandle kollektivt. De må i henhold til avtalen jobbe mot tvangs- og barnearbeid og
bekjempe diskriminering. De involverte partene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden
skal arbeide sammen for rettighetene i arbeidslivet respekteres. Avtalen forplikter ofte
leverandører og underleverandører til å følge de samme reglene.
En global rammeavtale gir ikke mandat for å rette sanksjoner mot et selskap som ikke
overholder avtalen. Et avtalebrudd vil derimot kunne medføre negativ publisitet og
omdømmetap, herunder en svekket dialog med fagbevegelse på globalt, nasjonalt og/eller
lokalt nivå.
Noen multinasjonale selskaper har signert en global rammeavtale. Disse ser imidlertid
svært forskjellige ut:
Den spanske klesgiganten Inditex signerte i 2007 en global rammeavtale med Den
Internasjonale Tekstilarbeiderføderasjonen (ITGLWF) om grunnleggende
67
arbeiderrettigheter. I denne avtalen forplikter Inditex seg blant annet til å innarbeide en
lønn som dekker grunnleggende behov for arbeideren og dens familie, samt støtte opp om
kollektive forhandlinger og fagorganisasjon. Den ambisiøse avtalen omfatter hele
selskapets leverandørkjede.
Den svenske klesgiganten H&M undertegnet en global rammeavtale med UNI i 2004.
Avtalen forplikter H&M å respektere ILOs kjernekonvensjoner, herunder forbud mot
barnearbeid. Som utgangspunkt for samarbeidet legges det også vekt på selskapets CSRavtale om det sosiale ansvaret og som har blitt undertegnet av EuroCommerce og UNI68
Europa. Alle parter er tillagt et ansvar for at avtalen fungerer etter hensikten. Det må
imidlertid poengteres at avtalen kun gjelder for personal ansatt direkte av H&M, primært
65

http://www.global-unions.org/framework-agreements.html
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Det finnes mye informasjon om globale rammeavtaler på nettet. Se bla. disse sidene:
http://itglwf.org/lang/en/global-framework-agreements.html
http://www.uniglobalunion.org/apps/iportal.nsf/pages/20090218_dazwSv
http://www.renaklader.org/industrin/globala-ramavtal
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ITGLWF. 2007. International framework agreement between Inditex SA and ITGLWF.
http://www.itglwf.org/DisplayDocument.aspx?idarticle=15382&langue=2
http://itglwf.org/lang/en/global-framework-agreements.html
68
http://www.uniglobalunion.org/apps/iportal.nsf/pages/20090218_dazwSv
http://about.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2009_SUS_REPORT_1272005348413.pdf
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butikkpersonale. Alle som arbeider for leverandører og underleverandører, som syr klær
eller sko eller produserer andre varer som H&M selger, omfattes ikke av denne avtalen.
IKEA signerte i 1998 rammeavtalen med IFBWW, som arbeider for å fremme faglige
69
rettigheter for ansatte innenfor byggevirksomhet, tre- og skogsindustrien. Avtalen omfatter
foreløpig kun dem som produserer trevarer for IKEA, men fagforbund fra hele verden legger
nå press på selskapet for at avtalen også skal gjelde alle som er ansatt i produksjonen av
70
IKEAs produkter .
Mens det norske flaggskipet Telenor fortsatt, eller flere års påtrykk fra fagbevegelsen, ikke
har signert noen global rammeavtale for ansatte i selskapet inngikk Norsk Hydro inngikk i
mars en slik avtale med Industri Energi, Fellesforbundet og deres internasjonale
organisasjoner (ICEM og IMF). Avtalen anses som banebrytende fordi den sikrer
fagforeningsrettigheter for Hydros ansatte også i utlandet. Avtalen regulerer at ansatte i
Hydros globale virksomheter får retten til å danne fagforening og gir disse retten til å
forhandle lønn og andre betingelser, Avtalen regulerer også beskyttelse for den enkelte
ansatt mot diskriminering, arbeidstid, opplæring og krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).
71
Avtalen forbyr Hydro også å benytte barnearbeid.
2.4.3.

Dobbel standard

Mange merkevareselskaper opererer i dag med doble standarder: De krever stadig høyere
standard av sine leverandører og at kravene i de etiske retningslinjene blir møtt. Samtidig
fortsetter de å presse prisene de betaler sine produsenter og kreve fleksible leveransetider,
og gjør det dermed umulig å oppfylle de etiske kravene. 72
Ved å stille etiske krav, og samtidig beholde gamle innkjøpsmetoder, risikerer selskapene å
undergrave sine egne etiske retningslinjer. Et vedvarende press på pris og krav om raskere
levering av varene vil etter all sannsynlighet bidra til mer overtid, lavere lønn og generelt
dårligere arbeidsforhold i leverandørkjeden. Krav fra vestlige selskaper om høyere
lønninger og bedre arbeidsvilkår må nødvendigvis skje i pakt med at selskapene også tar
ansvar for egen innkjøpspolitikk og korrigerer den der hvor det er nødvendig.
På lik linje vil det gi merkevareselskapenes arbeid for åpenhet og gjennomsiktighet i sine
leverandørkjeder høyere troverdighet, dersom de starter med å offentliggjøre sine egne
leverandørlister.
Åpne leverandørlister kan aldri være et alternativ til det å sikre grunnleggende faglige
rettigheter, et systematisk etikkarbeid eller hensiktsmessige revisjoner, men vil være en helt
sentral faktor for å sikre etterprøvbarhet. For å oppnå dette, kan man i tillegg til å etablere
organisasjonsrettsrettsgaranti, adgangsavtale og forhandlingsgaranti, slik det tidligere er
beskrevet:




Inngå langsiktige kontrakter; merkevareselskaper bør inngå langsiktige samarbeid
og avtaler med sine leverandørfabrikker. Å forbedre arbeidsforhold er en
kontinuerlig prosess, og for at leverandørene skal investere i etikk må de ha en
forsikring om at selskapet ikke flytter produksjonen etter noen måneder eller når
kostnadene stiger grunnet tiltak som bedrer arbeidsvilkårene.
Kartlegge priser og lønnsnivå; selskapene bør forsikre seg om at det faktisk er
mulig for leverandørfabrikkene å betale en levelønn med den prisen de får for
varene. 73
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http://www.bwint.org/default.asp?index=46&Language=EN
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http://www.dn.se/ekonomi/facket-pressar-ikea
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http://www.etiskhandel.no/Artikler/4811.html

http://www.imfmetal.org/index.cfm?l=2&c=7786
http://www.imfmetal.org/index.cfm?c=25945
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Steve Grinter, Utdanningssekretær, Den Internasjonale Tekstilføderasjonen (ITGLWF), e-post 5. januar 2011.
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Levelønn kan defineres som ”en lønn som dekker de grunnleggende behov en familie har slik som mat, rent vann, husrom,
klær, utdanning for barna, grunnleggende helsetjenester og litt ekstra til sparing og/e ller uforutsette utgifter.” Labour Behind

the Label. 2007. ”Let’s clean up fashion”. For en lignende definisjon, se ITGLWF: A living wage is a wage for a
standard working week that is sufficient to meet basic needs and to provide some discretionary income. ITGLWF
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[Selskapene må] være beredt på å betale høyere stykkpris for sine varer, fordi dette
muliggjør høyere lønninger for arbeiderne.
Gjøre produktivitetsforbedringer og planlegge bedre; selskapet kan bidra til redusert
overtid og effektivisering av produksjon ved å forbedre egen
produksjonsplanlegging. Dette vil også redusere eventuell bruk av
underleverandører og arbeidere i den uformelle sektor. 74 I tillegg kan man tilby
leverandørfabrikken støtte til bedre produksjonsplanlegging og utvikling av
menneskelige resurssystemer (HR-systemer), en bonus/insentiv-plan for å
iverksette etterspurte tiltak, velferdsordninger og arbeiderkonsultasjon. Det er
samtidig viktig å oppmuntre leverandørfabrikkene og gi dem insentiver til åpenhet
rundt overtid.

2.4.4.
Føderasjonen kommenterer
Den Internasjonale Tekstilarbeiderføderasjonen (eng.: International Textile, Garment and
Leather Workers Federation, ITGLWF) er en global føderasjon med 217 tilknyttede
organisasjoner i 110 land 75. ITGLWF representerer mer enn ti millioner arbeidere i tekstil-,
kles- og lærindustrien og har arbeidet mye med større åpenhet i leverandørkjeden. Under
utarbeidelse av denne rapporten har vi bedt ITGLWF gi innspill på hva de mener om
offentlige leverandørlister og revisjonsrapporter. 76
Fra ITGLWFs ståsted er det viktigste argumentet for åpne leverandørlister at arbeiderne og
deres fagorganisasjoner kan være fullt oppdatert på informasjon som er relevant for
kollektive forhandlinger. Utdanningssekretær i ITGLWF, Steve Grinter, påpeker at den
eneste måten å sikre etterlevelse av internasjonale standarder er gjennom etablering av
såkalte ”modne industrielle relasjoner”. Det innebærer at arbeiderne må ha rett til å gå inn i
en fritt valgt fagforening og at fagforeningene anerkjennes av deres arbeidsgiver for
kollektive forhandlinger.

2008: Bargaining for a living wage – a trade union guide. International textile, garment and leather workers association (ITGLWF),
2008. http://www.itglwf.org/pdf/Bargaining%20for%20a%20Living%20Wage.pdf
74

Uformell sektor er generelt definert som den delen av økonomien som ikke er skattet, overvåket av myndigheter eller inkludert i
bruttonasjonalproduktet. Det kan være seg hjemmearbeidere, arbeidere i såkalte bakgårdsfabrikker eller i noen sin stue, bønde r,
etc. Disse arbeiderne er ofte isolert, dårlig informert om sine rettigheter, sjelden organisert i fagorganisasjoner, faller ofte ”utenfor
loven” og har svakere rettigheter enn arbeidere i den formelle sektoren. Enkelte beregninger har anslått at i utviklingsland utgjør
den uformelle sektor 70% av arbeidsstyrken og 30% av økonomien. Kilde: Verdensbanken, 2005, ”Rising informality”,
http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/298Palmade_Anayiotos.pdf
75

Tilknyttet i Norge er Fellesforbundet, http://itglwf.org/lang/en/documents/10 -02-23-ITGLWFAffiliates_001.pdf og
http://fellesforbundet.no/
76

Informasjonen nedenfor er basert på et intervju med utdanningssekretær Steve Grinter i ITGLWF, januar 2010.
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Modne (Systemer av) Industrielle Relasjoner (MSIR)
Modne Systemer av Industrielle Relasjoner (MSIR), eller på engelsk ”mature systems of
industrial relations”, defineres av ITGLWF ut i fra fem kjerneelementer:
1. Utarbeidelse og enighet om et sett etiske retningslinjer som favner ILOs
kjernekonvensjoner og rettigheter slik som organisasjonsfrihet, retten til
kollektive forhandlinger, levelønn, og anstendig arbeidstid.
2. Erkjennelse av svakhetene knyttet til det rådende ”revisjonsregimet” og behovet
for å erstatte dette med MSIR, hvor ledere og arbeidere, gjennom sine
representanter blir permanente overvåkere og kontrollører av arbeidsforholdene
ved fabrikkene”.
3. MSIR utelukker en vesentlig innflytelse fra NGO-er, ettersom deres
medbestemmelse i det lange løp vil legge hindringer for bedre arbeidsforhold.
Bare press fra arbeidere gjennom deres fagorganisasjoner kan effektivt sikre at
problemer oppdages og utbedres.
4. Godkjenning av såkalte ”gjennomføringsrettigheter” (eng.: enabling rights) av
organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. De kan ta form som en avtale
om å anerkjenne fagorganisasjoner og administrasjonsordninger som er basert
på forhåndsavtalte metoder utviklet for å håndtere individuelle klager,
disiplinære saker og felles uenighet.
5. Anerkjennelse av det ”grunnleggende” i ansettelsesforholdet hvor leverandøren,
som arbeidsgiver, tar ansvar for de ansatte og hvor utøvelsen av dette ansvaret
reguleres av et MSIR på lokalt nivå, med involvering av fabrikkledelse og
fagforeningsrepresentanter.
I 2007 inngikk ITGLWF en omfattende global rammeavtale, bygget på MSIRmodellen, med den spanskeide klesgiganten Inditex.
Kilde: Miller, Turner and Grinter, 2010

ILO anerkjenner at nøkkelindikatorer på hvorvidt retten til fri organisering respekteres
inkluderer data, slik som antall ansatte som er organisert og antall virksomme tariffavtaler,
så vel som innholdet i disse avtalene. 77 Også Global Reporting Initiative 78 (GRI) bruker
antall ansatte dekket av tariffavtaler som en indikator på et selskaps prak sis i henhold til
retten til å etablere og til å organisere seg i en fagforening etter eget ønske. 79
Grinter mener at det er uakseptabelt at selskaper forholder seg nøytrale rundt spørsmål om
faglige rettigheter. I stedet må de gi 1) organisasjonsrettsgaranti, 2) adgangsavtale og
forhandlingsgaranti, slik det er beskrevet i avsnitt 2.4.1. I følge ITGLWF må
organisasjonsrett gis samme prioritet som etterlevelse av internasjonale standarder om
barnearbeid har i dag. I tillegg påpeker Grinter paradokset bak kleskjedenes doble
standarder; samtidig som de krever stadig høyere standarder fra sine leverandører,
fortsetter de ufortrødent å presse prisene som de betaler produsentene, som i tur gjør det
umulig å etterleve anerkjente standarder.
2.4.5.

Innspill fra sør

Hva mener fagorganisasjoner og NGOer i produsentlandene om åpne leverandørlister?
Hvordan vil større åpenhet rundt produksjonen påvirke deres arbeid med å styrke faglige
rettigheter og i forhandlinger med fabrikkledelsen?
Vi vil her gjengi et utvalg kommentarer og erfaringer som vi har innhentet fra
fagorganisasjoner og NGOer i fem land: Bangladesh, Indonesia, Filippinene, Kambodsja og
77

ITGLWF, Steve Grinter, personlig kommunikasjon.

78

http://www.globalreporting.org/Home

GRI, ”Indicator Protocols Set: LA”: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/B52921DA -D802-406B-B0674EA11CFED835/3880/G3_IP_Labor_Practices_Decent_Work.pdf
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India.80 Vi har bedt de ulike aktørene fortelle hvordan de ser på behovet for større åpenhet i
leverandørkjeden og hvilken informasjon som det, sett fra deres ståsted, eventuelt er viktig
å være åpen om.
Bangladesh
Daglig leder i den bangladeshiske organisasjonen Alternative Movement for Resources and
Freedom (AMRF) Society, Korshed Alam, lister opp en rekke grunner til hvorfor større
åpenhet og transparens er viktig, sett fra AMRF sitt ståsted. Organisasjonen har siden 1999
gjennomført en rekke studier av arbeidsforhold og miljøspørsmål i produksjon for vestlige
selskaper.
Korshed Alam mener følgende forhold er viktige for fagforeningenes og arbeidernes
mulighet til å forbedre sine arbeidsforhold:











Selskapets etiske retningslinjer må være formidlet til hele leverandørkjeden. De bør
være tilgjengelige for allmennheten og for arbeiderne, på fabrikken og på det lokale
språket.
Ekstern verifikasjon av implementering av de etiske retningslinjene gjennom
medlemskap i et MSI.
Merkevareselskapene må være åpne overfor leverandører, arbeidere og egne
ansatte om implementering av etiske retningslinjer og eventuelle utfordringer knyttet
til dette.
Selskaper må offentliggjøre identiteten på revisjonsselskapene og identiteten,
lokaliteten og landspesifikke detaljer over samtlige leverandørfabrikker.
Arbeiderne bør gis en forståelig og transparent lønnslipp, som viser antall timer
arbeid og overtid.
Importerende selskaper bør dele kontrollresultater med andre importører fra samme
fabrikk.
Revisjon bør foretas av ekstern revisor.
Når et selskap inngår kontrakt med ny leverandør, bør det foruten egne
inspeksjoner, rekvirere revisjon av en uavhengig tredjepart.

Indonesia
Den indonesiske fagforeningslederen Emelia Yanti, fra Coalition of Independent Workers
Unions (GSBI), understreker at åpne leverandørlister ikke bare vil være av betydning for
forbrukere i vestlige land, men at det også vil være av stor betydning for arbeiderne og
fagforeningene i produsentland. Opplysninger om produktene de lager, som for eksempel
pris fra fabrikk og eksportmarked, er viktig bakgrunnsmateriale for lønnsforhandlinger.
Emelia Yanti påpeker at forbrukerne bør ha rett til å vite under hvilke forhold produktene
produseres, og at arbeiderne bør ha rett til opplysninger om produktet (se under),
leverandørkjede og kjøper, men at dette kan kun oppnås med full åpenhet.
I tillegg til at merkevareselskapene bør oppgi navn og adresse på sine leverandørfabrikker
mener GSBI at det er viktig for lokale fagorganisasjoner og arbeiderne å få innsyn i
følgende faktorer:




80

Pris på varen som merkevareselskapet betaler fabrikken - og utsalgspris til
forbrukerne i butikken. Opplysninger om pris vil være spesielt viktig
grunnlagsmateriale for lønnsforhandlinger og for å få en oversikt over
leverandørfabrikkens marginer.
Produksjonskode – mange merkevarer har en produksjonskode som forteller hvilket
selskap de tilhører. Fagforeningene vil ha nytte av å vite hvilket selskap de enkelte
kodene representerer; på denne måten vil de lettere kunne bygge opp samarbeid
med andre lokale og internasjonale fagorganisasjoner. Forbrukerne vil også enklere
kunne få informasjon om arbeidsforhold, for eksempel gjennom en forbrukerrettet
kampanje.

Vi ba om innspill også fra fagorganisasjoner i Tyrkia og Sri Lanka, men har i skrivende stund ikke fått tilbakemelding fra disse.
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Eksportmarked: Informasjon om eksportmarkedet vil underlette arbeidet med å
bygge samarbeid og solidaritetsaksjoner mellom fagorganisasjoner og NGOer i
produsentlandene og i de landene hvor produktene selges.
Arbeidsforhold og arbeidernes rettigheter: forbrukerne må ha full informasjon om
arbeidernes rettigheter og arbeidsforholdene ved leverandørfabrikkene, som for
eksempel arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet, organisasjonsfrihet og lignende.

Filippinene
Kampanjen Defend Job Philippines (DJP), representerer til sammen ni fagorganisasjoner
og NGOer, og har vært rettet spesielt mot undertøysselskapet Triumph sin virksomhet på
Filippinene. 81 Leder i DJP, Melona R. Daclan, mener at åpenhet rundt produksjonen er
svært viktig for lokale fagorganisasjoner og NGOer sitt arbeid. Likevel fremhever hun at et
første steg er å stoppe det hun kaller en intensivert ”fleksibilisering” av arbeidsstyrken og
nedgang i organisasjonsgrad.
Av en filippinsk arbeidsstyrke på 36 millioner mennesker er i dag bare 1,3 millioner
organisert og 230 000 dekket av en tariffavtale. 82 Ca. 80 prosent av arbeidsstyrken er
korttidskontrakter eller ubetalte ”familiearbeidere”. Melona Daclan stiller det viktige
spørsmålet: ”Dersom tilgangen til informasjon for fagorganiserte er vanskelig, hvordan er
det da for alle de som ikke er representert av en fagforening?”
DJP mener at åpenhet er spesielt viktig innenfor følgende områder:






Etiske retningslinjer (CoC): Det er viktig at arbeidere og fagorganisasjoner kjenner
til de kravene som merkevareselskapet stiller overfor sine leverandørfabrikker, slik
at arbeiderne kan hevde sine rettigheter og slik at de kan holde sin arbeidsgiver
ansvarlig.
Finansiell informasjon og opplysninger om virksomhet: For å kunne styrke
forhandlingsgrunnlaget til lokale fagorganisasjoner trengs informasjon om
innkjøpspriser (som merkevareselskap betaler), utsalgspriser (i butikk), fabrikkens
marginer, materialkostnader etc., samt produksjonskapasitet og faktisk mengde
produserte varer.
Informasjon om omstrukturering og nedleggelse av virksomhet (i samsvar med
Filippinsk arbeidslov).

Kambodsja
Fagforeningen Coalition of Cambodia Apparel Worker Democratic Union (C.CAWDU) 83
organiserer rundt 40 000 tekstilarbeidere i Kambodsja. Organisasjonen viser til at mangel
på transparens og åpenhet er en av fagforeningenes største utfordringer i forhandlinger
med fabrikkledelsen. Dette er i følge C.CAWDU en av de vanligste årsakene til konflikt
mellom fagforening og leverandørfabrikk.
C.CAWDU’s leder, Athit Kong, viser til at fabrikkledelsen ofte oppretter såkalte ”gule
fagorganisasjoner”. Dette er en parallell fagforening som har tilknytting til ledelsen, blant
annet i form av økonomisk støtte. Ledelsen setter deretter fagforeningene opp mot
hverandre, viser til at det er uenighet og konflikt, og velger deretter enten side (dvs. ”sin
egen” fagforening, med langt svakere krav) eller avstår fra å gjøre noe i det hele tatt.
Athit Kong mener at større åpenhet vil gjøre det vanskeligere for fabrikkledelsen å
sanksjonere forhandlinger, for eksempel ved å opprette denne typen parallelle
fagorganisasjoner. Han viser også til at merkevareselskaper ofte kommer for sent inn i
konflikter mellom fagorganisasjoner og ledelsen i fabrikken, og gjerne ikke før konflikten har
utviklet seg til å bli svært alvorlig. Større åpenhet vil kunne bidra til at merkevareselskapene
blir tvungne til å reagere på et tidligere tidspunkt og løse denne typen problemer raskere.
81

Defend Job Philippines hjemmeside: http://defendjobphilippines.webs.com/

82

Kilde: Melona R. Daclan, DJF.

83

Se http://ccawdu.typepad.com/
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C.CAWDU mener det bør være åpenhet rundt følgende faktorer:




Etiske retningslinjer: jfr. innspillet fra Filippinene.
Merkevareselskapenes leverandørliste, inkl. alle små underleverandører.
Revisjonsrapporter (eng.: audit reports): her bør det komme frem hvordan
arbeidsforholdene er, hvordan leverandørene behandler sine arbeidere,
informasjon om organisasjonsfrihet, forhold mellom ulike fagorganisasjoner,
generell økonomisk informasjon etc.

På spørsmål om det er enkelte forhold som ikke bør være offentlige, sier Athit Kong at det
er naturlig at visse økonomiske detaljer holdes hemmelig, men at økonomiske nøkkeltall
bør være åpne for partene i forhandlingene og vil dermed utgjøre et nyttig fundament for
disse.
India
Vi har spurt representanter fra to organisasjoner i India, fagforeningen Garment and Textile
Workers Union (GATWU) og ressurs- og researchsenteret Society for Labour and
Development (SLD)84, om deres posisjon på åpenhet.
Ett av kravene GATWU stiller til leverandørfabrikker og merkevareselskaper er
transparens, for å kunne arbeide effektivt med faglige rettigheter. På lik linje med
fagforeningene i Kambodsja kan også indiske fagorganisasjoner få tilgang til en del
informasjon fra myndighetene, som for eksempel navn på fabrikkens eiere, enhetens navn,
for hvilke merkevarer fabrikken produserer etc., men dette er ekstremt tidk revende. Leder i
GATWU, Kotagarahalli Ramaiah Jayaram, sier at leverandørfabrikkene er svært
tilbakeholdne med informasjon både overfor offentligheten og sine arbeidere. Det resulterer
i at fagforeningene, når konflikter oppstår, må bruke svært mye tid på å få tilgang til
grunnleggende informasjon om selskapet.
Kotagarahalli Ramaiah Jayaram mener den viktigste informasjonen å offentliggjøre er:





Merkevareselskapenes leverandørlister: vil være til hjelp for å håndtere kriser ved
konkrete fabrikker og til påvirkningsarbeid overfor lokale myndigheter og andre
interessegrupper.
Økonomiske nøkkeltall; viktig grunnlagsmateriale for forhandlinger.
Etiske retningslinjer og revisjonsrapporter.

Researcher Saleena Pookunju i SLD understreker også viktigheten av økt tra nsparens i
arbeidet med å organisere arbeiderne og forbedre arbeidsforholdene og levestandarden
hos tekstilarbeidere i India. Pookunju lister opp en rekke detaljer som vil være av betydning
for deres arbeid, deriblant:










84

Oversikt over arbeidsstyrken, inkl. detaljert oversikt over kjønn, alder, ansatte på
fast lønn versus akkordlønn (piece rate), ansatte gjennom kontraktører versus
selskap, etc. I følge Pookunju manipulerer fabrikkledelsen ofte disse tallene til sin
egen fordel, og presenterer ulike tall til myndigheter, fagorganisasjoner, innkjøpere
etc.
Detaljer over selskaper/kontraktører som bistår leverandørfabrikken med å leie inn
arbeidskraft.
Detaljer om underleverandører.
Leverandørfabrikkens eierskap.
Finansiell informasjon, inkl. utenlandske investeringer.
Detaljer over eventuelle investeringer/subsidierer/eierskap som
merkevareselskapene/leverandørfabrikkene har i underliggende/kontrakterte
produksjonsenheter.
Detaljer over organisasjoner/leverandører som eierne av leverandørfabrikkene har
eierskap i.

Se http://www.sld-india.org/
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Fabrikkenes finansielle rapporter; dette er informasjon som skal være tilgjengelig
via offentlige myndigheter, men som i praksis er vanskelige å få tilgang til.
Informasjon om søksmål mot fabrikkseierne og rettslig status.

Oppsummering av innspill fra sør
Felles for de NGOene og fagforeningene som her er intervjuet er at samtlige mener at
større åpenhet i form av åpne leverandørlister og offentlige revisjonsrapporter er en
grunnleggende komponent i deres arbeid for bedre arbeidsforholdene. For fagforeningene
vil det gi et langt bedre grunnlag for forhandlinger (særlig om lønn) med fabrikkledelse, for
internasjonalt samarbeid og solidaritetsaksjoner og for kommunikasjon/klager overfor
merkevareselskapene.
Aktørene som er intervjuet identifiserer to viktige kanaler for åpenhet:
1) Merkevareselskapenes åpenhet overfor sine forbrukere, leverandører og
arbeidere/fagorganisasjoner i leverandørkjeden
Til tross for at mange vestlige selskaper i dag har tatt i bruk etiske retningslinjer for sin
virksomhet, fremkommer det av svarene at mange arbeidere i leverandørkjeden likevel ikke
klar over hvilke rettigheter de har i henhold til retningslinjene. Det kan eksempelvis være
fordi retningslinjene aldri er oversatt til det lokale språket og/eller hengt opp på en synlig
plass i fabrikken, eller at leverandørfabrikken ikke formidler dem til sine
arbeidere/fagorganisasjoner.
Kravet fra NGOene og fagforeningene som her er intervjuet er at etiske retningslinjer og
revisjonsresultater ikke bare må formidles til forbrukerne, men også til arbeiderne og deres
representanter i hele leverandørkjeden. I tillegg fremhever flere av representantene
behovet av informasjon fra merkevareselskapet om økonomiske nøkkeltall som pris som
merkevareselskap betaler fabrikken, innkjøpsvolum, utsalgspris i butikken, eierskap og
investeringer etc. Slik innsikt i økonomiske forhold vil bidra at de faglige representantene
stiller med sterkere kort i lønnsforhandlinger med fabrikkledelsen.
2) Leverandørfabrikkenes åpenhet overfor merkevareselskapene og
arbeiderne/fagforeningene i leverandørkjeden
Åpenhet fra merkevareselskapets side vil også være en nøkkel til større åpenhet hos deres
leverandører. Mange fagorganisasjoner og arbeidsrettsorganisasjoner, inkludert de som her
er intervjuet, opplever at fabrikkledelsen legger kjepper i veien for deres arbeid for å bedre
arbeidsforholdene i produksjonen, eksempelvis gjennom organisering og kollektive
forhandlinger. De peker konkret på følgende opplysninger:
- Navn på fabrikkens eiere, produksjonsenhetens navn, for hvilke merkevareselskaper
fabrikken produserer etc. Dette er informasjon som man i enkelte land i teorien har rett til å
få tilgang på, men som i praksis er tilnærmet umulig å innhente. I mange tilfeller eies
fabrikkene av rene investeringsselskaper, eiere som er ”skjult” for arbeiderne og deres
representanter.
- Oversikt over arbeidsstyrken, deriblant kjønnsfordeling og arbeidsoppgaver, alder, ansatte
på akkordlønn versus fastlønn, ansatte gjennom kontraktører versus gjennom fabrikken.
Dette er tall som ofte blir manipulert av fabrikkledelsen.
- Detaljer om rekrutteringsselskap som bistår fabrikken med å leie inn arbeidskraft.
- Detaljer om underleverandører, inkludert informasjon om eventuelle
investeringer/subsidier/eierskap som leverandørfabrikkene (men også
merkevareselskapene) har i underliggende/kontrakterte produksjonsenheter.
- Informasjon om planlagt omstrukturering og eventuell nedleggelse av virksomhet,
herunder økonomiske nøkkeltall som gir innsikt i fabrikkens økonomiske status.
- Eventuelt engasjement i parallelle fagorganisasjoner.
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2.5.

Merkevareselskaper stritter i mot

Det mest utbredte argumentet mot åpne leverandørlister har lenge vært, og er fortsatt, at
navnene på produksjonsstedene er konkurransesensitiv informasjon. Mange selskap er
bruker lang tid på å bygge opp en relasjon til – og et godt samarbeid med – sine
leverandører. De seier at de frykter at dette vil gå tapt ved at konkurrenter overtar
produksjonskapasiteten ved fabrikkene. Men dersom denne informasjonen er så verdifull,
hvorfor har ledende norske og internasjonale merkevareselskaper valgt å dele den med
allmennheten – uten vederlag eller frykt?
Basert på den kunnskap som foreligger etter snart ti års erfaring med åpne leverandørlister,
er det dog lite som tyder på at de åpne selskapene har lidd et markedsmessig eller
økonomisk tap på å være åpne. Derimot melder mange selskaper om det motsatte; at økt
transparens har gitt selskapene positiv oppmerksomhet og skapt større tillit hos den
allmenne forbruker.

”Vi har ikke hatt negative opplevelse med [full åpenhet]. Tvert i mot har
vi opplevd at åpenheten har ført til at vi har styrket vår troverdighet
[…]”
Daglig leder i Stormberg, Steinar Olsen85
Interessant nok, blant de selskapene som har valgt å åpne opp, er det få som h ittil har
rapportert om at dette har fått negative konsekvenser for de respektive selskapenes
virksomhet. For små selskaper er risikoen for å tape gode leverandører til en konkurrent et
gjennomgående argument mot større åpenhet; med andre ord risikoen for at større, og i
leverandørfabrikkens øyne, mer attraktive merkevareselskaper vil komme og ta over. Blant
de selskapene som har åpnet opp befinner det seg imidlertid alt fra små selskaper, med
omsetning på noen titalls millioner, til mellomstore selskaper som Patagonia og Stormberg
med noen hundre millioner i omsetning, og til de store merkevaregigantene som Nike og
Levis med inntekter i milliardklassen. Ingen av disse selskapene (omtales i kapittel 3),
verken små eller store, har etter det vi kjenner til meldt om lignende problemer.
Men det er flere faktiske forhold som får argumentene om konkurransesensitivitet og
intellektuell eiendomsrett (kunnskapen om gode leverandørfabrikker er med andre ord
merkevareselskapets eiendom) til å fremstå som svekket. I dagens handelsmarked er det
få tilfeller hvor et merkevareselskap i realiteten tar opp hele produksjonskapasiteten til en
leverandørfabrikk. Det er normalt flere merkevarer som bruker samme fabrikk parallelt.
Fabrikkens eiere er i de fleste tilfeller naturlig nok også ute etter nye kunder, til bedre
betaling og til å ekspandere sin virksomhet. Levi’s visepresident Michael Kobori uttrykker
det slik:

”[Kunnskapen om leverandørfabrikkene] er egentlig ikke eiendomsrett
fordi vi deler disse leverandørene med de fleste andre merkevarene
uansett. Vi er i de samme fabrikkene som Gap, så de vet allerede hvor vi
kjøper fra… [I] alle våre lokaliteter, så vet lokale NGOer nøyaktig hvor
Levi’s er, hvor GAP er, hvor Nike er...”
Doorey, 2008

Pressemelding Stormberg, 25. feb. 2009, Steinar Olsen, ”Åpenhet gir troverdighet og forbedringer”:
http://www.etiskhandel.no/noop/file.php?id=2971&d=wtbvxlla
85
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Det er ofte en enkel sak for agenter og ”industri-insiders” å finne ut hvilke fabrikker deres
konkurrenter bruker. For å berolige sine kolleger, som var bekymret for offentliggjøring av
leverandørlisten, samlet Levis’ tidligere CSR-sjef på kort tid inn en liste over leverandørene
til ett av selskapets konkurrenter. 86 Poenget han ville illustrere var at denne informasjonen
er lett tilgjengelig for mange av de som befinner seg på innsiden av industrisektoren. Noen
vil kanskje påpeke at Levi’s er et av verdens største varemerker og derfor set ter flere ”spor”
enn små norske varemerker gjør, og at sistnevnte derfor lettere kan holde denne
informasjonen konfidensiell. Og for enkelte fabrikkeiere er det kanskje mer status å skryte
av at de har Nike og adidas på ordrelisten, enn norske lilleputter som Swix og Stormberg.
Men på den andre siden så vil fabrikkeierne gjerne tilfredsstille sine kunders behov, og er
man et lite norsk selskap så har man kanskje andre behov enn et milliardkonsern. For å
illustrere: kommer det for en dag at man er fra Skandinavia er fabrikkledelsen ofte raskt
fremme med å fortelle hvilke andre skandinaviske selskaper som står på ordrelisten. 87 Det
kalles referanser og er tross alt vanlig forekommende i de fleste bransjer. Det faktum at
mange vestlige merkevareselskaper har en idé om at deres leverandørfabrikker ikke bør
markedsføre seg selv på denne måten, sier kanskje mer om maktforholdet mellom disse
aktørene.
En annen indikasjon på at det ikke er spesielt risikabelt, sett fra et konkurranseperspektiv, å
gå ut med offentlige leverandørlister heter Fair Factories Clearinghouse (FFC)
(www.fairfactories.org). FFC er en non-profit organisasjon hvor 25 selskaper i dag deler
informasjon om mer enn 24.000 fabrikker. Ideen bak organisasjonen er å underlette det
ressurskrevende arbeidet med kontroll og verifikasjon av selskapenes etiske retningslinjer,
realisert gjennom samarbeid og utveksling av informasjon om leverandørfabrikker.
Gjennom et digitalt verktøy utviklet av FFC kan medlemmene velge å dele detaljerte
opplysninger om fabrikkene, inkludert kontrollrapporter. På denne måten får medlemmene i
nettverket tilgang til informasjon om arbeidsforhold, sikkerhet, miljøstandard, lønnsnivå etc.,
ved tusenvis av fabrikker, innenfor en rekke sektorer. 88 Tilsvarende muligheter for
informasjonsdeling mellom selskaper tilbys også av de selskapsdrevne etikkinitiativene
Business Social Compliance Initiative (BSCI) med mer enn 600 medlemmer og Business
89
for Social Responsibility (BSR) med mer enn 250 medlemmer.
Et annet argument for hemmelighold er at merkevareselskapet har brukt lang tid på å
bygge opp et langsiktig samarbeid med sine leverandører, og følgelig ressurser på å
investere i gode arbeidsforhold. Denne kunnskapen ønsker de ikke å gi bort. Også på dette
området finnes det motargumenter som ikke lett kan feies under en stol: SAI har på sine
hjemmesider listet opp samtlige fabrikker som er SA 8000-sertifisert (www.sa-intl.org). Enn
så lenge er det ingenting som tyder på at de merkevareselskapene som produserer her har
blitt ”rent ned” og utkonkurrert av andre selskaper. Dessuten er det mindre risiko for at et
selskap – som faktisk investerer i gode handelsforbindelser, som tar sin del av ansvaret for
å utbedre arbeidsforholdene ved fabrikkene, og som er villig til å bidra med nødvendige
(ekstra) ressursene som kreves for å kunne etterleve etikkoder og internasjonale
standarder – lett vil utkonkurreres av ”nykommere”.

86

Doorey, 2008. s. 21.

87

På besøk hos leverandørfabrikker i Kina har rapportforfatter selv flere ganger vært oppe i denne typen situasjoner. Er man fr a
Skandinavia, får man vite både om små og store merkevareselskaper.
88

Fair Factories Clearinghouse, ”Who are we and what do we offer?”: http://www.fairfactories.org/our -solutions/

89

Se henholdsvis www.bsci-intl.org og www.bsr.org
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3.

Lite åpenhet i kles-, PC- og mobiltelefonbransjen

Samtlige av de atten selskapene som her er gjennomgått har respondert på vår
henvendelse om åpenhet i leverandørkjeden. Flere av svarene er imidlertid svært
ufullstendige og graden av åpenhet er høyst varierende. Mens flertallet av selskapene har
svart på hvert av de enkelte spørsmålene, så har noen selskaper bevisst unnlatt å svar e på
deler av undersøkelsen, noen har gitt åpenbart feilaktige svar, mens andre kun henviser til
en CSR-rapport som ikke besvarer våre spørsmål.
Tre selskaper skiller seg ut som mer tilbakeholden med informasjon enn de andre i
undersøkelsen; den norske kleskjeden Voice AS og de to mobiltelefonprodusentene
Research in Motion (RIM, produserer merket BlackBerry) og Apple. Samtlige av disse
selskapene har valgt å holde tilbake informasjon vi har etterspurt og/eller ikke å svare på et
eller flere av spørsmålene vi har stilt. Disse vil omhandles mer inngående i de respektive
avsnittene.

3.1.

Klesbransjen

Besvarelsene til de åtte klesselskapene som er med i denne undersøkelsen viser at ingen
av dem operer med åpne leverandørlister (Tabell 3.2). Utviklingen vi har sett blant
multinasjonale merkevaregiganter som Nike, adidas og Puma, så vel som flere norske
fritidstøyprodusenter (se kapittel 4) har med andre ord ikke smittet over til de skandinaviske
kleskjedene og den europeiske markedslederen Inditex. En gjennomgående begrunnelse
for at selskapene ikke vil fortelle om hvilke leverandører er, i følge dem selv, hensynet til
konkurransesituasjonen og forretningshemmeligheter.
Tabell 3.1. Oversikt over de undersøkte klesselskapene. Tallene refererer til 2009/2010.
Selskap

Bestseller

Gina Tricot

H&M

Inditex

KappAhl

Lindex

Varner

Voice

Hovedkontor
Hovedeier

Danmark
Holch
Povlsen
familien
Ca. 2 mrd.
Euro
41 000
400

Sverige
Familien
Jörgen
Appelqvist
Ca. 3 mrd
SEK
2 000
100

Sverige
Stefan
Persson
med familie
127 mrd
SEK
87 000
700

Spania
Gartler.S.L.

Sverige
Christian W.
Jansson

Sverige
Stockman

Norge
Gresvig
Holding AS

11.08 billion
euro*
92 000
123793

5,1 mrd
SEK
4 800
250

5 mrd SEK90

Norge
Peva Invest,
Jova Invest,
Mava Invest
5, 64 mrd
NOK91
Ca 8 400
Ca 30095

Kina, India,
Bangladesh,
Tyrkia, Italia

Tyrkia, Kina,
India,
Bangladesh,
Pakistan,
Italia

Kina,
Bangladesh,
Kambodsja,
India,
Indonesia,
Sør Korea
m.fl.

Bangladesh,
Kina, Tyrkia,
Portugal,
Marokko,
India,
Kambodsja,
Vietnam, og
Spania.97

Kina/Hong
Kong,
Bangladesh,
India,
Tyrkia,
Litauen,
Ukraina,
Korea.98

Kina,
Bangladesh,
Italia, India,
Tyrkia, Sør
Korea,
Pakistan,
Tyskland,
Polen,
Sverige, Sri
Lanka,
Portugal,
Romania,
Ukraina,
Latvia.99

Kina, Tyrkia,
India, EU,
Bangladesh,
Korea,
Laos,
Pakistan,
Sri Lanka,
Thailand,
Vietnam
og Egypt.100

Kina, Tyrkia,
India,
Bangladesh,
Hong Kong,
Pakistan,
Romania.101

Omsetning
Ansatte
Antall
leverandører
Viktige
produksjonsland

90

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lindex

91

http://www.tekstilforum.no/id/47497

5 000
25094

1, 21 mrd
NOK
1 27092
Ca 10096

92

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9plGRUxN3BsJ:www.proff.no/proff/search/companyDetails.c%3Fc%3
D957560199%26org%3D957560199+voice,+antall+ansatte&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no&source=www.goog le.no
93

http://www.inditex.es/en/press/press_releases/extend/00000795

94

CSR report 2009: http://viewer.zmags.com/publication/31f958a3#/31f958a3/14

95

I selskapets årsrapport til Initiativ for etisk handel, virksomhetsår 2010.

96

I selskapets årsrapport til Initiativ for etisk handel, virksomhetsår 2009.

97

http://www.inditex.com/en/shareholders_and_investors/investor_relations/annual_reports. Annual report 2009.

98

”Mye arbeid – små marginer”, http://www.framtiden.no/201010183017/arbeidsnotater/etikk -og-naringsliv/elendig-kjopekraftblant-tekstilarbeidere.html
99

Ibid.
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Merker/kjeder

Vero Moda,
ONLY, VILA,
Jack&Jones,
Name It m.m

Gina Tricot

H&M, COS,
Monki,
Weekday,
Cheap
Monday

ZARA
Pull & Bear
Massimo
Dutti
Bershka
Stradivarius
Oysho
ZARA HOME
Uterqüe

KappAhl

Lindex

Bik Bok
Carlings
Cubus
Dressmann
Dressmann
XL
Levi’s Store
Solo
Urban
Vivikes
Volt
Wearhouse
WOW

Boys of
Europe
Vic
Match

* Revenue

Lite har altså endret seg siden NRK Forbrukerinspektørene (FBI) i 2006 spurte flere av de
samme selskapene hvorvidt de ville offentliggjøre sine fabrikklister. 102 Selskapene som ble
intervjuet, Varner-gruppen, H&M, Bestseller, Lindex og KappAhl, utelukket også den
gang åpenhet rundt sin produksjon.103 En tilsvarende undersøkelse tre år senere, blant de
tjue største kleskjedene på det norske markedet, fikk samme besvarelser: navn og adresse
på fabrikkene er og forblir ”forretningshemmeligheter”. 104
Tabell 3.2. Oversikt over kleskjedenes policy på åpenhet. Basert på selskapenes egne
Etiske retningslinjer?
Implementert etiske retningslinjer?

Bestseller Gina Tricot H&M
Ja
Ja
Ja

Inditex
Ja

KappAhl
Ja

Lindex
Ja

Varner
Ja

Voice
Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Ja

Nei

Offentliggjør leverandørfabrikker?

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Offentliggjør audit rapporter?

Nei

Nei

Delvis

Nei

Nei

Nei

Nei

N/A

Åpen om forbedringer og tiltak?

Nei

Nei

Delvis

Ja

Ja

Nei

Nei

N/A

besvarelser.

105

N/A = ikke besvart

Blant de åtte selskapene som her er undersøkt er Norges største klesaktør, Varner gruppen, det eneste selskapet som i sin kommunikasjon åpner for at offentliggjøring kan
være aktuelt i fremtiden. Varner sier også at de “… ved flere anledninger” har gitt ut navn
på fabrikker til studenter og organisasjoner som har bedt om det. 106 Dette endrer dog ikke
det totale bildet: avgjørelsen om hvem som får opplysninger om en eller flere fabrikker er
vilkårlig, det vil si opp til selskapet, og gir kun begrenset innsyn i arbeidsforholdene i
leverandørkjeden. I FBIs undersøkelse fra 2006 svarte også Lindex at de ville vurdere
offentliggjøring dersom det ble vanlig praksis i bransjen. 107 Nå, fem år senere, og til tross for
at offentliggjøring av leverandørlister er blitt vanligere, er selskapet mer tilbakeholden og
oppgir at de enda ikke har planer om å legge ut sine leverandørlister. De motiverer ikke
hvorfor.108

”Mye arbeid – små marginer”, http://www.framtiden.no/201010183017/arbeidsnotater/etikk -og-naringsliv/elendig-kjopekraftblant-tekstilarbeidere.html
100

101

I selskapets årsrapport til Initiativ for etisk handel, virksomhetsår 2009

102

NRK FBI, 22. mars 2006, ”Produsentene svarer”: http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/5571711.html

103

I forbindelse med FBIs reportasje fikk imidlertid NRKs journalister besøke en av Varners håndplukkede fabrikker i Kina, men

når de ba om tilgang til resten av selskapets leverandørliste fikk de nei fra selskapet.
104

Økonomisk Rapport, 21. september 2009, ”Syr for livet”: http://www.orapp.no/nyheter/neringsliv/article74595.zrm

I mange tilfeller har vi ikke hatt mulighet til å verifisere selskapenes svar – særlig gjelder dette hvorvidt de har implementert de
etiske retningslinjene i egen leverandørkjede.
105

106

E-post 21. juni, Annabelle Lefeburé, CSR Manager i Varner-gruppen.

107

NRK FBI, 22. mars 2006, ”Produsentene svarer”: http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/5571711.html

På spørsmål om hvordan selskapet motiverer at de holder sine leverandørlister, er svaret: “Vi har ikke tatt den beslutningen
enda”.
108
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3.1.1.

Ingen vil være først ut

De åtte selskapene fremstår svært samstemte om ikke å offentliggjøre sine
leverandørlister. Som vi vil drøfte i kapittel 4, har konkurranse vært en viktig drivkraft bak
beslutningen om å offentliggjøre leverandører blant selskaper som har tatt dette steget.
Men så lenge kleskjedene står samlet, unngår de å sette press på hverandre. Hvorvidt
dette er en bevisst strategi fra selskapenes side eller ikke, skal være usagt. Varner-gruppen
og Lindex utgjør kanskje små sprekker i denne fasaden, når de antyder at større åpenhet
kan bli en del av bedriftens etikkpolicy i fremtiden.
I lys av ti års erfaring med åpne leverandørlister (omtalt i kapittel 2), synes klesbransjens
argumenter for fortsatt hemmelighold som svekket. Som så mange ganger tidligere, når
uavhengige observatører har dokumentert grunnleggende brister i selskapenes etikkarbeid,
fremstår klesselskapene fortsatt som mer opptatt av å bevare ’status quo’ og egne
profittmarginer, enn å ta inn over seg de grunnleggende endringe ne som må ligge til grunn
for et troverdig og helhetlig etikkarbeid.
I et intervju med Framtiden i våre henders nyhetstjeneste Norwatch i 2005 innrømmet
daværende informasjonssjef Karen Onsager i Dressmann, et selskap i Varner -gruppen, at
selskapet vegrer seg for å være et foregangseksempel:

”På sikt er det ikke umulig at [åpne leverandørlister] blir
standarden for tekstilsektoren, men vi vil vegre oss for å være
de første. Dersom våre kjernekonkurrenter legger ut sine lister,
ser vi ingen grunn til at ikke også vi kan offentliggjøre våre.” 109
Utsagnet antyder en viss ambivalens til åpne leverandørlister. Mange av de vanligste
argumentene for hemmelighold – risiko for tap av intellektuell eiendomsrett, verdien av
leverandørkunnskap og langsiktige samarbeid og produksjonshemmeligheter – fremstår
ikke som overbevisende. Varner-gruppen er villig til å gi slipp på dette, så sant deres
argeste konkurrenter også gjør det. Selskapet vil med andre ord ikke vil eksponere seg selv
for undersøkelser og kritikk, med mindre andre også gjør det.
Onsager mente den gang at ideen om åpne leverandørlister måtte modne noen år før det
ville være aktuelt i Norge. 110 Et utsagn som for øvrig ble gjentatt nærmest ordrett av
selskapets ansvarlige for samfunnsansvar, Annabelle Lefébure, i 2009. 111 Seks år etter at
Varner-gruppen første gang uttalte seg om sin åpenhetspolicy er det lite som tyder på at
modningsprosessen er kommet særlig mye lenger hos landets største klesaktør.
Sett i lys av Nikes offentliggjøring i 2005 er det mye som tyder på at dersom ett selskap går
foran, så vil konkurrentene følge etter. Problemet er tilsynelatende at ingen av de
skandinaviske klesselskapene vil være først ut, heller ikke markedslederen.
3.1.2.

Høy etisk faneføring – uten etterprøvbarhet

Det har over flere tiår vært et spesielt sterkt fokus på etikk og arbeidsforhold i klessektoren,
sammenlignet med de fleste andre handelsvarer. 112 Et stort antall rapporter har
dokumentert uforsvarlige arbeidsforhold i produksjonen av klær, sko og tekstiler. Det
påfølgende presset fra interesseorganisasjoner, forbrukere og media har fått mange av de

Framtiden i våre hender/Norwatch, 21. april 2005, ”Nike åpner for innsyn – Varner venter”,
http://www.norwatch.no/20050421241/underleverandorer/tekstil/nike-apner-for-innsyn-varner-venter.html
109

Framtiden i våre hender/Norwatch, 21. april 2005, ”Nike åpner for innsyn – Varner venter”,
http://www.norwatch.no/20050421241/underleverandorer/tekstil/nike-apner-for-innsyn-varner-venter.html
110

111

Økonomisk Rapport, 21. september 2009, ”Syr for livet”: http://www.orapp.no/nyheter/neringsliv/article74595.zrm

Se f.eks: Framtiden i våre hender/Norwatch, “Mektige merkeklær: Leverandørkjedens jerngrep ”, Tema 1 – 2004:
http://www.norwatch.no/filer/tekstilrapport.pdf
112
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store klesaktørene til å sette temaet etikk i leverandørkjeden høyere opp på dagsorden og
vedta etiske retningslinjer for sin innkjøpsvirksomhet.
Samtlige av de åtte klesselskapene som er med i denne undersøkelsen har vedtatt etiske
retningslinjer og alle er medlem av en eller flere organisasjoner som skal fremme mer
etisk produksjon. Felles for klesselskapenes retningslinjer er at de er basert på ILOs
kjernekonvensjoner, FNs menneskerettigheter, FNs barnekonvensjon og nasjonal lovgiving.
Utover dette varierer innholdet betydelig. De norske selskapene Varner -gruppen og Voice
er medlemmer i Initiativ for etisk handel (IEH), og deres etiske retningslinjer er utviklet i
samarbeid med flerpartsinitiativet. IEHs retningslinjer dekker de fleste av de viktigste
forholdene i produksjonen. I tillegg til ILOs kjernekonvensjoner, har IEH tatt inn lønns- og
arbeidstidbestemmelser (se for eksempel konvensjon nr. 1 og 14 om arbeidstid, og nr. 131
om minstelønn), konvensjon nr. 79 og 146 om barnearbeid, nr. 135 og 154 om
fagorganisering, og anbefaling nr. 164 om HMS, i sine retningslinjer.
De arbeidsforhold som ILOs kjernekonvensjoner er ment å sikre, berøres ofte også av
andre ILO- konvensjoner. Det er for eksempel problematisk å sikre oppfyllelse av
kjernekonvensjonene, om ikke arbeiderne har rimelige lønns- og arbeidstidbestemmelser.
Foreldres lønnsforhold vil også i mange tilfeller være avgjørende for om et barn må jobbe i
stedet for å gå på skole. På samme måte går det ut over barnas livskvalitet og utdanning
hvis foreldrene har få eller ingen fridager, og i tidsperioder med ekstremt mye overtid. Hvis
ovennevnte og andre viktige ILO-konvensjoner er utelukket på denne måten, medfører det
en betydelig svekkelse av kjernekonvensjonene.
IEHs etiske retningslinjer er tidligere kritisert for ikke å inkludere en levelønnsklausul, men
kun stille krav om minstelønn, som i mange tilfeller er langt under fattigdomsgrensen i
produksjonslandene. 113 Retningslinjene stiller heller ingen krav til at arbeiderne skal ha
tilstrekkelig lønn til å kunne sette av til uforutsette utgifter (”discretionary income”).
Blant de andre kleskjedene i undersøkelsen er det kun Inditex som har forpliktet seg til å
arbeide mot levelønn, gjennom sitt medlemskap i Ethical Trading Initiative (ETI). Inditex har
også tegnet en global rammeavtale med ITGLWF, og ved å involvere arbeidernes
representanter i arbeidet sikrer de kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å
implementere de etiske retningslinjene.
Selskapene viser i sine svar ulik forståelse for hva begrepet implementering innebærer, og
det er vanskelig å fastslå hvor langt de er kommet med implementeringen av de etiske
retningslinjene.
I følge det nederlandske forskningsinstituttet Centre for Research on Multinational
Corporations (SOMO), refererer implementering av etiske retningslinjer til ”de konkrete
tiltak som et selskap iverksetter, eller de instrumentene de stiller til disposisjon, for å gi
etiske retningslinjer praktisk effekt.”114 Begrepet ”implementering” betyr med andre ord ikke
at de etiske retningslinjene etterleves til fulle, men at selskapene gjør det de kan for å sikre
etterlevelse; for eksempel ved å ta retningslinjene inn som kontraktskrav mellom leverandør
og innkjøper, samt å tilpasse innkjøpspraksis slik at leverandøren har en reell mulighet til å
etterleve kravene som er spesifisert i de etiske retningslinjene. 115 Det har ikke vært et mål
for denne rapporten å vurdere hvilke konkrete tiltak selskapene anvender for å sikre
implementering, men de fleste av klesselskapene i denne undersøkelsen oppgir å ha
iverksatt ulike tiltak for å sikre at de etiske retningslinjene etterleves. Samtidig oppgir også
de fleste selskapene at de ikke er i mål i forhold til implementering, men at dette er noe de
arbeider kontinuerlig med.
H&M er det eneste av de åtte selskapene som offentliggjør noe av det som fremkommer i
audit/revisjoner, men disse er riktignok ikke knyttet opp til fabrikkenes navn og adresse
FIVH, 2009, “Syr klær for lommerusk”: http://www.framtiden.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=350,
s. 12-14
113

SOMO 2003, ”Monitoring and verification terminology guide”,
http://www.cleanclothes.org/codes/monitoring/reports/Monitoring%20&%20Verification%20Term%20guide.pdf
114

CCC, 1. okt. 2006, ”Codes of conduct – Glossary of important terms”: http://cleanclothes.org/resources/ccc/corporate accountability/what-should-companies-do-to-improve-respect-for-workers-rights/585
115
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(Tabell 3.2). 116 Øvrige selskaper holder disse opplysningene tett til sitt bryst. Videre er det
kun H&M, Inditex og KappAhl som til en viss grad er åpne om forbedringer og tiltak ved
brudd på sine respektive retningslinjer.
Likevel, selv om de fleste klesselskapene har formidlet de etiske retningslinjene til sine
leverandører, og har iverksatt ulike tiltak for å sikre etterlevelse, så er det ikke mulig å
vurdere selskapenes troverdighet på området. Uten fullt offentlige leverandørlister er
etikkarbeidet i prinsipp ikke etterprøvbart. Observatører kan med andre ord ikke vurdere
hvorvidt de etiske retningslinjer er tomme ord på papir, eller om kleskjedene i praksis gjør
sitt ytterste for å sikre etterlevelse. Enn mindre vil man kunne skaffe seg et innblikk i
hvordan forholdene på fabrikken er i realiteten.
Nedover i produksjonskjeden er situasjonen som oftest enda mer uoversiktlig. De aller
fleste klesselskapene mangler en fullstendig oversikt over hele produksjonskjeden, og vet
derfor heller ikke hvor store deler av produksjonen finner sted. Åpne leverandørlister ville
gitt merkevareselskapene et ekstra insentiv eller press til å få kartlagt hele sin
leverandørkjede, ikke minst for å komme ubehagelige avsløringer i forkjøpet (se også
kapittel 2).
Et økende etikkfokus til tross, faktum er at de færreste selskaper – om noen – kan i dag gi
troverdige opplysninger om at deres etiske retningslinjer etterleves i praksis, selv ikke i
117
leverandørkjedens første ledd.
3.1.3.

Voice henger etter

Det norske klesselskapet Voice er som nevnt innledningsvis ett av tre selskaper som har
unngått å svare direkte på spørsmålene vi har stilt. Selv etter at spørsmålene ble gjentatt i
en ny e-post, fikk vi heller ikke svar på de fleste av våre spørsmål. Voice henviste oss til sin
egen IEH-rapport for 2009, en rapport som kun inneholder svar på et fåtall av de
spørsmålene vi har stilt selskapet.
I sin e-post oppgir Voice videre at de vil ta stilling til hva som skal kommuniseres utad og
hvem de vil dele informasjon med når de får tilsatt en CSR-ansvarlig i løpet av sommeren
2011. Underforstått betyr det at vi ikke vil få svar på spørsmålene før denne personen er
ansatt. Direktør i produktavdelingen, Emma Norman, oppgir riktignok den samme e -posten
at Voice ikke har som policy å oppgi sine leverandører.
Det er verdt å merke seg at Voice – som har vært medlem av IEH siden 2001 – ikke kan,
eller vil, svare på noen få grunnleggende spørsmål om selskapets etikkarbeid. Det er
imidlertid ikke første gang selskapet uttaler seg i vage formuleringer. Da Økonomisk
Rapport i 2009 laget en artikkel om åpenhet i klesbransjen og ba Voice om å få oppgitt
navnene på selskapets fabrikker, ble de først fortalt at det skulle la seg gjøre, for deretter å
få et nei.118 Selskapet kunne den gang heller ikke gjøre rede for hvorvidt de ansatte i
produksjonen mottok overtidsbetaling og opplyste at de stod overfor en omfattende
kartlegging av forholdene ved fabrikkene. Det er imidlertid tilsynelatende stort sprik mellom
hva som ble sagt og hva som ble gjort: Noe selvmotsigende oppgir Voice i sin IEH -rapport
fra samme år at det ikke ble ”foretatt noen kontroller eller forbedringer [av/i
leverandørkjeden] i rapporteringsåret”.

3.2.

PC-produsentene

Blant verdens fem største PC-produsenter har det de siste årene vært en utvikling mot
større åpenhet; først og fremst drevet av Hewlett Packard (HP) (Tabell 3.3).

116

Revisjonsrapportene er tilgjengelig på FLAs hjemmesider: http://www.fairlabor.org/fla/go.asp?u=/pub/zTr4

117

Dette er i samsvar med en undersøkelse fra 2009, hvor tyve av de største norske kleskjedene deltok. Jfr. Økonomisk Rapport,
21. september 2009, ”Syr for livet”: http://www.orapp.no/nyheter/neringsliv/article74595.zrm
118

Ibid.
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Tabell 3.3. Oversikt over undersøkte PC-produsenter. Tallene refererer til 2009/2010.
Lenovo Group

Selskap

Acer

Dell Inc.

Hwelett Packard

Hovedkontor

Taiwan

USA

USA

Hovedeier

-

Største enkelteier
State Street Global
Advisors (5,1 %).
Insitusjonelt eierskap
73,1 % med
tyngdepunkt i USA.120

Omsetning*

USD 19.9 billion

Ansatte
Antall leverandører

7 500
-

Viktige
produksjonsland

-

Største enkelteier Michael S
Dell. 12,8 %.
Institusjonelt
eierskap 70 %
med
tyngdepunkt
USA..119
USD 61.49
billion
103 300
Ca 135 (1.
ledd)123
-

Merker

Acer, Gateway,
Packard Bell and
eMachines

Dell (med sub
brands)

Ltd.

USD 126.033 billion
324,600
Ca 100 (1. ledd)124
Indonesia,
Filippinene, Thailand,
Singapore,
Malaysia, Kina,
Taiwan, Brasil,
Mexico, Tjekkia,
Ungarn.126
HP

Toshiba Corp.

Kina, USA,
Singapore
-

Japan

USD 16.604
billion
23 000122
7125

USD 69.853 billion

-

China, Malaysia, and Indonesia,
Thailand127

Lenovo (med
sub brands)

Toshiba

Aksjeselskap: Fin. Institusjoner i
Japan: 38.1%, enkeltindivider i
Japan 31.3%, utl. inv. 24.7%,
andre 5,9% 121

204 000
-

* Revenue

To av fem selskaper som her er undersøkt, HP og Dell, opererer i dag med
åpneleverandørlister (Tabell 3.4). I tillegg oppgir Acer i forbindelse med denne
undersøkelsen at de også planlegger å publisere sin leverandørliste.
Tabell 3.4. Oversikt over de fem største PC-produsentenes policy på åpenhet.
Basert på selskapenes egne besvarelser. 128
Acer
Ja

Dell
Ja

HP
Ja

Lenovo
Ja

Toshiba
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Offentliggjør leverandørfabrikker?

Nei*

Ja

Ja

Nei

Nei

Offentliggjør audit rapporter?

Nei**

Nei

Ja

Nei

Nei***

Åpen om forbedringer og tiltak?

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Etiske retningslinjer?
Implementert etiske retningslinjer?

* Acer opplyser at de planlegger å offentliggjøre sin leverandørliste, men oppgir ikke tidsramme for dette
** Sentrale audit-funn er gjengitt i CSR-rapport
*** I utgangspunktet nei, men selskapet oppgir at de vil vurdere offentliggjøring av alvorlige brudd på sin etikkode

119

http://moneycentral.msn.com/ownership?symbol=DELL

120

Ibid.

121

http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/stock/stock.htm

122

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/FY2010_Lenovo_Sustainability_Report.pdf#page=1&view=fit

123

http://content.dell.com/us/en/corp/d/corp-comm/cr-ca-list-suppliers.aspx

124

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/i/docs/HP_suppliers_2009_GCR.pdf

125

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/FY2010_Lenovo_Sustainability_Report.pdf#page=1&view=fit, se s. 30.

126

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/supplychain/audit.html

127

http://www.toshiba.co.jp/csr/en/engagement/report/pdf/report10_all.pdf

I mange tilfeller har vi ikke hatt mulighet til å verifisere selskapenes svar – særlig gjelder dette hvorvidt de har implementert de
etiske retningslinjene i egen leverandørkjede.
128
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HP hevder å være det første elektronikkselskapet som ga ut navn på sine leverandøre r, når
disse ble publisert på HPs hjemmesider i 2008. Selskapet offentliggjør i dag 95 prosent av
sine leverandører i første ledd. 129

”HP deler denne [leverandør]listen med intensjon om å fremme
åpenhet og fremgang i arbeidet med å styrke etikk og
miljøstandarder i elektronikkindustriens leverandørkjede.”
HP Supplier list 2009
Året etter at HP offentliggjorde sin leverandørliste fulgte Dell etter. I 2009 la selskapet ut
navn på 95 prosent av sine leverandører i første ledd, en liste som oppdateres årlig. 130
Noen måneder tidligere hadde en annen konkurrent, PC-produsenten Fujitsu – som ikke er
med i denne undersøkelsen – lagt ut sin leverandørliste. Denne utviklingen underbygger
antakelsen om konkurranse som en viktig drivkraft bak større åpenhet. Når et sels kap først
åpner opp, følger andre raskt etter.
3.2.1.

Ukomplette lister

Det er uklart hvorfor HP og Dell ikke oppgir samtlige leverandører, men bildet stemmer
overens med flere aktører i klesbransjen som også har valgt å offentliggjøre deler (65 -95
prosent) av sin leverandørliste. Som nevnt innledningsvis (kapittel 2.2.2) blir det gitt flere
forklaringer til hvorfor enkelte selskaper har valgt å holde hemmelig en viss andel av sine
leverandører, deriblant; kontraktshensyn, forretningshemmeligheter og små selskaper som
utelukkes på grunn av korte samarbeidsforhold. Likevel, hemmelighold av noen
leverandører gir grobunn for de samme mistankene som rettet mot selskaper som ikke
offentliggjør noen av sine leverandører: er det forhold hos disse leverandørene som ikke
tåler dagens lys?
3.2.2.

Sannhet med modifikasjoner

Selskapet Lenovo oppgir i sin besvarelse at også de har offentliggjort sin leverandørliste,
men dette er i beste fall en sannhet med store modifikasjoner. 131 I spørreskjemaet som er
sendt ut til selskapet spør vi om deres leverandørliste er tilgjengelig for allmennheten.
Lenovo oppgir at mange av komponentene i deres produkter er utstyrt med en
identifikasjonskode som henviser til den opprinnelige produsenten. Forbrukere og andre
kan med andre ord i teorien ta kontakt med respektive myndigheter i det landet produktene
produseres og få vite hvilke fabrikker som står bak produksjonen.

129

HP, ”Suppliers list”, besøkt 13. Mars 2011: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/supplychain/supplierlist.html

Dell, ”Dell’s current suppliers”, for the year 2010: http://content.dell.com/us/en/corp/d/corp-comm/cr-ca-listsuppliers.aspx
130

131

For mer informasjon om selskapet, se: www.lenovo.com/no
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Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) ble etablert i 2004 for å fremme felles
etiske retningslinjer for elektronikkbransjen og informasjons- og
kommunikasjonsteknologiindustrien. EICC er et selskapsdrevet initiativ, administrert av
Business for Social Responsibility (BSR) og har i dag mer enn 40 multinasjonale
selskaper som medlemmer. Til forskjell fra såkalte flerpartsinitiativ har ikke et
selskapsdrevet initiativ representanter fra fagbevegelsen i styret. Dette gjelder også
EICC.
EICC har utarbeidet et eget sett med etiske retningslinjer, som hvert medlem forventes
å gjøre sitt beste for å oppfylle. Fordelen med en slik felles kode er at selskapene kan
samarbeide om å bedre arbeidsforholdene i leverandørkjeden, de tar utgangspunkt i
samme krav, har felles kontrollmetode og deler resultater fra kontroll av fabrikker. EICC
tilbyr også en standardisert kontrollmetode (retningslinjer og sjekklister som gjør det
lettere for selskapene å samarbeide) som medlemmene kan benytte seg av. EICCs
kontrollrapporter er konfidensielle og deles derfor ikke med omgivelsene.
En svakhet ved EICC er at det myntet på frivillighet. Organisasjonen står uten
sanksjonsbestemmelser mot medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser. EICC
skiller riktignok mellom såkalte ”applicant”-medlemmer og fullverdige medlemmer.
Begge medlemskapene gir rett til å bruke EICC logo og navn i ulike sammenhenger. I
følge reglementet kan derimot ikke et ”applicant”-medlem offentlig hevde eller implisere
etterlevelse av EICCs retningslinjer i ”betydelig grad”. For å gjøre det må man være
fullverdig medlem, og for å være fullverdig medlem må man ha vedtatt de etiske
retningslinjene og vise at disse er implementert hos selskapets ”større” leverandører.
Åtte av ti elektronikkselskaper som her er gjennomgått er medlem av EICC. Det finnes
ingen informasjon på organisasjonens hjemmeside om hvilke selskaper som er
fullverdige medlemmer og hvilke som ikke er det.
Kilder: www.eicc.info, www.makeitfair.org

Som beskrevet i kapittel 2.3.2, forteller arbeidere og deres representanter at til tross for at
det i flere land i teorien skal være mulig å innhente informasjon om hvilke selskaper en
bestemt fabrikk produserer for, så er det i praksis ofte umulig å få tilgang til informasjonen
fra de respektive myndighetene. I de få tilfeller det ville vært mulig ville det svært
tidkrevende. Da faller det også på sin egen urimelighet at forbrukere, frivillige
organisasjoner og journalister i Norge og andre vestlige land skal få tilgang til informasjon,
ved å henvende seg til myndigheter i produksjonslandet – forutsatt at man faktisk kan lese
av identifikasjonskoden hvilket land produktet er laget i – når ikke engang arbeiderne og
lokale organisasjoner kan få tilgang til denne informasjonen. I tillegg krever dette at den
som vil drive undersøkelser eier et Lenovo-produkt, og skrur dette fra hverandre for å
kunne identifisere hver enkelt komponent. Det er med andre ord en lang vei å gå for å finne
ønskede opplysninger.
Når alle komponenter i tillegg ikke har en kode – noe som bekreftes av Lenovo – er det
naturlig å konkludere med at selskapets leverandørliste i realiteten ikke er offentlig
tilgjengelig. I beste fall er dette en misforståelse fra selskapets side, i verste fall et forsøk
på å fremstå som mer åpen enn det selskapet i realiteten er.
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Heller ikke det femte selskapet i undersøkelsen, Toshiba, offentliggjør sine leverandørlister
132
og har tilsynelatende heller ingen planer om å gjøre dette i fremtiden.
3.2.3.

Bare Hewlett Packard rapporterer brudd

HP skårer generelt høyt på åpenhet i denne undersøkelsen, ettersom selskapet i tillegg
sine åpne leverandørlister, som den eneste PC-produsenten også offentliggjør sine
kontrollrapporter (Tabell 3.4). Merk at disse resultatene ikke er knyttet opp mot spesifikke
leverandørfabrikker. Det selskapsdrevne etikkinitiativet Electronic Industry Citizenship
Coalition (EICC) tilbyr medlemmene et system for kontroller, men det er imidlertid opp til
medlemmene selv om de vil benytte seg av dette tilbudet. Med mindre selskapene selv går
ut med resultatene vil funnene bli holdt hemmelig. Med unntak av Toshiba er samtlige av
selskapene medlem i EICC. 133
Med unntak av Dell oppgir samtlige PC-produsenter at de er åpne om sine tiltaksplaner ved
brudd på sine respektive etikkoder. EICC tilbyr klare råd og retningslinjer for forbedringer
og korrigeringer (eng.: corrective action and improvement). Det er imidlertid også her opp til
hvert enkelt selskap om de vil benytte seg av veiledningen.
3.2.4.

Etiske retningslinjer og implementering

Fire av de fem PC-produsentene som her er undersøkt er medlemmer av EICC (Tabell 3.4).
EICCs etiske retningslinjer er utviklet av bransjen selv, mens fagorganisasjoner, NGOer og
sivilsamfunn har ikke vært involvert i utviklingen. Dette bærer også EICCs retningslinjer
preg av og de er av flere NGOer karakterisert som mangelfulle. Paraplyorganisasjonen
makeITfair har kritisert retningslinjene for 134:




Manglende referanse til internasjonalt anerkjente ILO konvensjoner, deriblant
organisasjonsretten og retten til kollektive forhandlinger.
Svake formuleringer om organisasjonsrett, overtid og utfordringer knyttet til
rekrutteringsselskaper, migrantarbeidere og andre områder.
Manglende henvisning til tariffavtale og levelønn i koden.

På bakgrunn av denne kritikken har HP tatt inn strengere krav til fagorganisering og
kollektive forhandlinger ved produksjonsenhetene enn de tre andre selskapene har gjort. 135
Alle de fire EICC-medlemmene har tatt i bruk EICCs etiske retningslinjer, og ettersom alle
oppgir å ha implementert retningslinjene, skulle dette innebære det at de fire selskapene er
fullverdige medlemmer (se faktaboks om EICC). Implementering innebærer i denne
sammenheng at leverandørene skal etterleve de kravene som er beskrevet. For å være
fullverdig medlem er det riktignok tilstrekkelig å ha implementert retningslinjene hos ”større”
leverandører. Vi snakker her altså bare om en del av leverandørene i første ledd.

3.3.

Mobiltelefonprodusentene

Ingen av de fem mobiltelefonprodusentene som her er undersøkt offentliggjør i dag alle
sine leverandører (Tabell 3.6). Samtlige selskaper oppgir at de heller ikke har planer om å
offentliggjøre disse opplysningene. På lik linje med flere av kleskjedene begrunnes det med
hensyn til og konfidensialitet overfor (under)leverandører, at listene er en
forretningshemmelighet - og grunnet ”sikkerhetsårsaker”.

132

For mer informasjon om selskapet, se: www.toshiba.no

133

Se EICCs hjemmesider: www.eicc.info

134

Se: www.makeITfair.org og www.goodelectronics.org

HP, ”Program policies and standards”, besøkt 16. mars 2011:
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/supplychain/ser_program.html
135
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Tabell 3.5. Oversikt over undersøkte mobiltelefonprodusenter. Tallene refererer til
2009/2010.
Selskap

Apple

LG Electronics

Nokia

Research in
Motion

Samsung Electronics

Hovedkontor
Hovedeier

USA
Sina Tamaddon, Ronald
B. Johnson

Sør-Korea
31,1% eies av
holdingselskapet LG Corp.,
35.7% av ulike
investeringsselskaper og
enkeltpersoner I Korea og
33.2% av utlandske
investorer.136

Finland
Aksjeselskap.
Største aksjonær
(10%) er Capital
Group (USA)

Canada
n/a

Omsetning*
(Revenue)

US$ 65.23 billion

n/a

Revenue €42
billion (2010)

Ansatte
Antall
leverandører

49 400
At least 190 facilities137

132 000
15

Viktige
produksjonsland

China, the Czech
Republic,
Malaysia, the
Philippines, Singapore,
South Korea, Taiwan,
Thailand, and the
United States139
Bl.a. iPad, iPod, iPhone
og Mac.

Ca 82 000
83 subsidiaries in more than
120 countries. 29 of these are
production units, while 44 are
sales units.138
Bl.a. Indonesia, South Korea,
Vietnam, Thailand, China,
Turkey, India, Vietnam and
Brazil140

Revenue
$14.95
billion (2010)
6000
n/a

Sør-Korea
Lee Kun-hee & Affiliates
17.57%, Treasury
Stocks of Samsung
Electronics 13.07%,
National Pension
Service 5.90% (2009)
Morselskap er Samsung
Group.
Revenue $117.4 billion
(2009)

Finland; Brazil;
Romania; China;
Hungary; India;
Mexico; South
Korea

n/a

Samsung Electronics
operates production
plants in 14 countries
overseas.

LG

Nokia

BlackBerry

Samsung

Merker

157 000
-

* Revenue

Mobilbransjen er en bransje som de siste årene har vært utsatt for kraftig kritikk for dårlige
arbeidsforhold og manglende åpenhet (Tabell 3.5). Fokuset har i all hovedsak vært på
utvinning av mineraler og metaller som brukes i produksjon av elektronikk. NRKs
programpost ”Forbrukerinspektørene” (FBI) satte i 2009 et kritisk søkelys på
mobiltelefonens produksjonssyklus i dokumentarserien ”Connecting people”. 141 FBI
undersøkte hele leverandørkjeden fra råvare til avfallsprodukt og dokumenterte blant annet:







barnearbeid og umenneskelige forhold i gruveproduksjon i Kongo,
lange arbeidsdager og lovbrudd i Kina,
norske eierinteresser gjennom Oljefondet i de kinesiske fabrikkene,
organisert kriminalitet i forbindelse med elektronisk avfall i Norge,
smugling av elektronisk avfall fra Europa til Kina,
hasardiøse helseforhold for barn og gravide som bor og jobber på avfallshaugene i
Kina.

Avsløringene fikk forbruksminister Audun Lysbakken til å kreve at folk må få vite hvor
mobiltelefonene kommer fra. 142 Det ble samtidig nedsatt en arbeidsgruppe bestående av
departementet, elektronikkbransjen og organisasjoner. Forventningene til større åpenhet i
bransjen var store.

”Vi ser fram til å få på bordet hvordan leverandørene jobber.
Åpenhet skal være et resultat av dette arbeidet”
Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen og leder i Eletikk-utvalget
To år senere er resultatene magre og ambisjonene falmet. Arbeidsgruppens sluttresultat er
en internettside som forteller om livsløpet til en mobiltelefon, om råvarer, arbeidsforhold, og
136

http://wwwstg.lg.com/global/sustainability/communications/sustainability-reports.jsp

137

http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_SR_2011_Progress_Report.pdf

138

http://wwwstg.lg.com/global/sustainability/communications/sustainability-reports.jsp

139

http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_SR_2011_Progress_Report.pdf

140

http://www.chinapost.com.tw/business/company-focus/2010/08/16/268848/LG-Electronics.htm

141

NRK, ”Connecting people”: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6801483

142

NRK, 18. nov. 2009, “Hvor kommer mobilen fra?”: http://www.nrk.no/helse -forbruk-og-livsstil/1.6871335
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hvordan man kan gjenvinne produktet. Her finnes ingen informasjon om hvilke av de ulike
selskapene som gjør mest eller minst for å sikre gode arbeidsforhold i leverandørkjeden,
det er heller ikke noen drøfting av faktiske arbeidsforhold i selskapenes leverandørkjeder
og faglige rettigheter. Siden henviser riktignok til en rekke organisasjoner og rapporter som
tar for seg miljø og arbeidsforhold i bransjen, men den underletter ikke arbeidet for den
allmenne norske forbruker. Det er ingenting som tyder på at oppfølgingen i kjø lvannet av
avsløringene har ført til større åpenhet blant mobiltelefonprodusentene. 143 Forbrukerne,
som Lysbakken appellerer til, har med andre ord intet grunnlag for å vurdere hvilket selskap
som jobber mest med å sikre grunnleggende faglige rettigheter og beskytte miljøet.
Forbrukermakt er i denne sammenheng et ord uten mening.
Tabell 3.6. Oversikt over fem største mobiltelefonprodusentenes policy på åpenhet.
Basert på selskapenes egne besvarelser. 144

Etiske retningslinjer?
Implementert etiske retningslinjer?

Apple
Ja

LGE
Ja

Nokia
Ja

RIM
Ja

Samsung
Ja

Ja

Ja

Ja

?**

Ja

Offentliggjør leverandørfabrikker?

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Offentliggjør audit rapporter?

Ja*

Nei

Nei

Nei

Nei

Åpen om forbedringer og tiltak?

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

* Apple oppgir i sin Progress Report 2011 et sammendrag av generelle funn og alvorlige etikkbrudd
** RIM har ikke svart direkte på våre sporsmål og henviser til ufullstendig CSR-rapport

Mobiltelefonselskapene er ikke bare tilbakeholdne med å fortelle hvem som produserer
varene og hvor. I motsetning til PC-produsentene, hvor fire av fem selskaper var åpne om
forbedringer og tiltak, er det blant mobiltelefonselskapene kun Apple som deler med seg av
denne informasjonen (Tabell 3.6). Foruten Apple, som riktignok tilbyr en oppsummering av
sine funn fra kontroller, men ikke informasjon som kan knyttes opp til konkrete
leverandørfabrikker og dermed brudd på de etiske retningslinjene, deler heller ingen av
selskapene forhold som er fremkommet under revisjon.
3.3.1.

RIM – tilbakeholder informasjon

Som svar på vår spørreundersøkelse oversendte BlackBerry-produsent Research In
Motion (RIM) sin siste CSR-rapport. Da vi i en ny e-post påpekte at rapporten ikke kunne
besvare de fleste av våre spørsmål, fikk vi i det påfølgende svaret oversendt nok en kopi av
selskapets CSR-rapport. Dessverre inneholder RIMs CSR-rapport svært begrenset med
145
informasjon om etikk, arbeidsforhold og selskapets leverandørkjede. Mens Apple nylig
publiserte 25 sider lang fremdriftsrapport på etikk i leverandørkjeden, nøyer RIM seg med
en håndfull vage og fragmentariske setninger i sin CSR-rapport. Av teksten kan vi imidlertid
trekke ut at selskapet deltar i EICC og har tatt i bruk EICCs etiske retningslinjer. Derimot får
vi ikke vite hvorvidt RIM








143

har implementert etiske retningslinjer i leverandørkjeden,
offentliggjør sin leverandørliste,
planlegger å offentliggjøre den i fremtiden,
hva som er motivasjonen for ikke å offentliggjøre,
har etablert overvåkning og verifikasjonsmekanismer,
offentliggjør sine kontrollrapporter, og
er åpen om forbedringer og tiltak ved brudd på etikkode.

Vårt Land. 24. nov. 2010, “Etikkside om mobiltelefoner får det glatte lag”: http://www.vl.no/samfunn/article103172.zrm

I mange tilfeller har vi ikke hatt mulighet til å verifisere selskapenes svar – særlig gjelder dette hvorvidt de har implementert de
etiske retningslinjene i egen leverandørkjede.
144
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Les rapporten her: http://www.rim.com/investors/pdf/RIM_CR2010_Report.pdf
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Det er dog ikke første gang RIM fremstår som svært tilbakeholden med informasjon om sin
146
produksjon. Paraplyorganisasjonen makeITfair sendte i 2008 ut en liste over prinsipper til
de største elektronikkselskapene, og ba om kommentarer. RIM var også den gang ett av
147
seks selskaper som ikke svarte på undersøkelsen, av totalt 23 spurte.
Basert på den informasjonen som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside og på int ernett
generelt er det grunn til å tro at RIM ikke er kommet særlig langt med sitt etikkarbeid. På
selskapets hjemmesider er det listet opp krav til at leverandørene foretar egne inspeksjoner
148
for å sikre oppfølging av selskapets etikkode. Utover dette er det lite som tyder på at RIM
har satt i verk tiltak for implementering av koden. Det er også lite trolig at selskapet har et
system for overvåkning og verifikasjon, selv om EICC-medlemskapet gir tilgang til dette.
Det finnes heller ingen informasjon om at selskapet har offentliggjort, eller vil offentliggjøre,
sine leverandører.
3.3.2.

Apple vil ikke kommentere

Et annet selskap som ved flere anledninger har blitt kritisert for å være tilbakeholden med
informasjon er Apple, nå rangert som verdens nest største elektronikkselskap. På våre
spørsmål svarer selskapet at de ikke offentliggjør sine leverandører og henviser til sin CSR rapport for svar på en del av de spørsmålene vi har stilt. Utover dette opplyser Apple at de
ikke er interessert i å gå i detalj om hvorfor de ikke offentliggjør sin leverandørliste eller sine
revisjonsrapporter, eller hvorvidt de vurderer åpne leverandørlister i fremtiden.
De siste årene har Apple vært ute i mye hardt vær og utsatt seg for omdømmemessig
risiko. Det er fremkommet en rekke rapporter om brudd på grunnleggende faglige
rettigheter og utnytting av arbeidere i selskapets leverandørkjede, deriblant 149:






Minst 137 arbeidere forgiftet av N-heksan i 2008-2009 (Wintek, Kina).
Minst 12 arbeidere tok selvmord i løpets av i underkant av seks måneder i 2010
(Foxconn, Taiwan/Kina).
91 barn i barnearbeid ble oppdaget ved til sammen 10 fabrikker i 2010 (Kina).
To tredjedeler av selskapets leverandører opererte med uregelmessig overtid.
Tvangsarbeid (Filippinene, Thailand, Indonesia og Vietnam).

Forholdene er rapportert både av selskapet selv og av uavhengige observatører. Til tross
for alarmerende funn har Apple, utover beskrivelsen i sin årlige fremdriftsrapport, nektet å
kommentere skandalene. Det var også årsaken til at paraplyorganisasjonen Gree n Choice
Initiative tidligere i år tildelte Apple jumboplassen som et av de minst åpne blant 29 store
IT-selskaper.150 Forfatterne bak rapporten hevder å ha forsøkt å komme i kontakt med
Apple sin ledelse angående forgiftningene ved Wintek-fabrikken, uten å få noen respons fra
selskapet.

146

makeITfair er blant annet er drevet av det nederlandske forskningsinstituttet SOMO, Swedwatch, Finnwatch og svenske Fair
Trade Center.
makeITfair, “Company responses to the makeITfair list of principles”, besøkt 15. Mars 2011:
http://makeitfair.org/companies/company-responses-to-the-makeitfair-list-of/?searchterm=rim
147

RIM, “Supplier code of conduct”, 10. januar 2011:
http://www.rim.com/investors/pdf/RIM%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%20011011%20cl.pdf
148

Se f.eks: Friends of nature, IPE, Green Beagle, ”The other side of Apple”;
http://www.ipe.org.cn/Upload/IPE%E6%8A%A5%E5%91%8A/2011126114417Z3Y.pdf og Apple’s Supplier Responsibility
Progress Report 2011: http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_SR_2011_Progress_Report.pdf
149

Guardian, 20. jan. 2011, ”Apple secretive about ’polluting and poisoning’ supply chain, says report”:
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/20/apple-pollution-supply-chain?INTCMP=ILCNETTXT3487
150
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"[Manglende åpenhet] betyr at det er umulig å ha noen form av
offentlig innsyn i deres leverandørkjede. Uten dette, hvordan
kan man stole på dem?”
Ma Jun, Institute for Public and Environmental Affairs 151
Apple var heller ikke tilgjengelig for kommentar da makeITfair tidligere i år dokumenterte
152
dårlig betaling, for mye overtid og for mange nattskift hos selskapets leverandører.
Selskapet fikk også kritikk for omfattende bruk av unge studentpraktikanter på korte
arbeidskontrakter, for å slippe å betale sosiale forsikringer ettersom det ikke er et
lovbestemt krav. makeITfair ba de undersøkte selskapene kommentere opplysningene som
var fremkommet i utredningen, og i motsetning til de fire andre selskapene i undersøkelsen,
Microsoft, Motorola, Philips og Sony, så svarte ikke Apple på henvendelsen. Slik var det
også i 2008.
3.3.3.

Kontroller og forbedringer

Selv om Apple er et selskap forbundet med mye hemmelighold og dårlige arbeidsforhold, er
de det eneste av de fem mobiltelefonprodusentene som offentliggjør deler av sine
kontrollrapporter (Tabell 3.6). Verken LG Electronics (LGE), Nokia, RIM eller Samsung gir
ut informasjon om forholdene som fremkommer i interne og eksterne revisjonsrapporter.
Ettersom elektronikkselskapene ofte bruker de samme leverandørfabrikkene, vil mye av
den kritikken som er rettet mot Apple også ramme flere av deres konkurrenter. Med andre
ord: forholdene som er dokumentert hos Apples leverandørfabrikker forekommer også hos
deres konkurrenter, som altså produserer ved de samme fabrikkene. 153 Spørsmålet er da
om dette er årsaken til at de andre selskapene ikke vil gi innsyn i hvordan forholdene er hos
deres leverandører, eller om det står enda verre til?
Som tidligere beskrevet tilbyr EICC kontroll- og overvåkningstjenester til sine medlemmer.
Med unntak av Nokia er samtlige mobiltelefonprodusenter medlem av det selskapsdrevne
etikkinitiativet. Ettersom selskapene ikke gir ut opplysninger er det imidlertid uklart hvorvidt
eller i hvilken grad selskapene benytter seg av EICCs tjenester. For Apple sin del – og så
lenge selskapet nekter å kommentere opplysninger rundt sine leverandører – er det ikke
mulig å etterprøve hvorvidt forholdene ved fabrikkene er slik de opplyser, eller verre, og
hvorvidt selskapet gjør det de hevder for å forbedre arbeidsforholdene.
Verken LGE, RIM og Samsung er åpne om eventuelle forbedringer og tiltak som settes i
verk ved oppdagelse av brudd på de etiske retningslinjene. Det er følgelig uklart hvorvidt de
tre selskapene benytter seg av EICCs frivillige veiledning på området.

3.4.

Oppsummering av undersøkelse

Blant de atten selskapene som her er gjennomgått, har bare to valgt å offentliggjøre sine
leverandørlister: Dell og HP. I tillegg varsler Acer at offentliggjøring er ”under planlegging”.
Mens det er utvikling blant de store aktørene i PC-bransjen, er det ingen av selskapene i
kles- og mobiltelefonbransjen og som vi har kontaktet, som har tatt steget mot større
åpenhet.
Av de tre bransjene vi har kartlagt er det klesbransjen som er best på formidling og
kommunikasjon. Med unntak av Voice viste alle selskapene vilje og interesse av å delta i
Fra rapporten ”The other side of Apple”, utarbeidet av organisasjonene Friends of nature, IPE og Green Beagle;
http://www.ipe.org.cn/Upload/IPE%E6%8A%A5%E5%91%8A/2011126114417Z3Y.pdf
151

makeITfair, februar 2011, ”Game console and music player production in China”: http://makeitfair.org/the -facts/reports/gameconsole-and-music-player-production-in-china
152

153

Se f. eks: Guardian, 22. feb. 2010, Workers at Chinese mobile phone supplier poisoned by cleaning chemical:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/22/chinese-mobile-factory-n-hexane-nokia?INTCMP=ILCNETTXT3487 og Guardian,
28. mai 2010, “Foxconn offers pay rises and suicide nets as fears grow over wave of deaths”:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/28/foxconn-plant-china-deaths-suicides
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undersøkelsen. De har et godt utviklet kommunikasjonsapparat og de fleste har en eller
flere ansatte som jobber med etikk og samfunnsansvar som primærområde. Paradoksalt
nok kanskje, er klesbransjen også den bransjen blant de tre som her er undersøkt som er
minst åpen om sin produksjon i lavkostland. Eller kan mangel på åpenhet henge sammen
med deres kompetanse på kommunikasjon; at det å håndtere utfordrende spørsmål og
kritikk nærmest er nødvendig for fortsatt hemmelighold?
Ingen klesaktører offentliggjør sine leverandører. Foruten H&M, som gir et sammendrag av
revisjonsresultater, er det ingen andre som offentliggjør kontrollrapportene. Kun et fåtall er
åpne om forbedringer og tiltak ved brudd på selskapets selvpålagte etiske retningslinjer.
Mobiltelefonprodusentene er riktignok ikke kommet mye lenger, til tross for den massive
kritikken bransjen har fått for farlige og uverdige arbeidsforhold i råvareutvikl ingen og ved
samlebåndene i bransjens leverandørfabrikker. Ingen vil oppgi sine leverandør er, og, med
unntak av Apple, er det ingen som offentliggjør sine kontrollrapporter eller er åpen om
forbedringer og tiltak.154

154

Apple offentliggjør et sammendrag av resultatene av kontroller.
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4.

Åpenhet i praksis

I kontrast til hemmeligholdet som preger de fleste av selskapene som her er undersøkt, har
en rekke skandinaviske og internasjonale selskaper, både små og store, har de siste årene
offentliggjort sine leverandører i lavkostland. Paradoksalt nok er det innenfor klesbransjen,
som kommer spesielt dårlig ut av denne gjennomgangen, hvor praksisen med åpne
leverandørlister har kommet lengst. Et hundretall selskaper, hovedsakelig amerikanske, er
nå åpne om hele eller deler av sin leverandørkjede.
Offentliggjøringen har foregått på flere ulike måter; de fleste har lagt ut navn og sted på
leverandørfabrikker, mens andre oppgir informasjonen utelukkende til journalister, NGOer
eller andre utvalgte aktører.
Vi vil i dette kapittelet se nærmere på de norske og utenlandske selskapene som har valgt
å åpne opp og se på hva som er bakgrunnen for beslutningen om å offentliggjøre sine
leverandørlister. Ettersom offentlige leverandørlister som nevnt nesten utelukkende
forekommer i klesbransjen, vil det meste av kapittelet omhandle denne. Et par sels kaper
innen PC-bransjen har imidlertid også tatt steget mot større åpenhet ved å offentliggjøre
sine leverandørlister. Avslutningsvis i dette kapittelet vil vi se nærmere på de såkalte
etikkrådgiverne, dvs. flerpartsinitiativ (MSI) og selskapsdrevne initiativer (BLI), og drøfte
deres posisjon på offentliggjøring av leverandørlister og revisjonsresultater.

4.1.

Press driver selskaper mot større åpenhet

Det er flere bakenforliggende årsaker til at stadig flere selskaper beslutter å være åpne om
hvor de produserer sine varer, hvorpå de viktigste drivkreftene ser ut til å være 155:




Krav fra flerpartsinitiativ
Press fra forbrukere, NGOer og fagorganisasjoner
Konkurransefordeler og merkevarebygging

Såkalte flerpartsinitiativ, som vil behandles inngående i avsnitt 4.3, er kanskje den
viktigste enkeltstående drivkraften bak offentliggjøringen av mange leverandørlister som
har funnet sted i klesbransjen på 2000-tallet. Som nevnt innledningsvis (kapittel 2.1.4) har
mer enn 400 selskaper i dag, gjennom WRC, offentliggjort hvor de har sin produksjon.156
En annen viktig årsak til at Nike, og senere flere andre merkevareselskaper, har valgt å
åpne opp er et årelangt press fra NGOer, fagorganisasjoner og forbrukere. Mange store
merkevareselskaper, spesielt innen klesbransjen, har i flere tiår vært formål for kampanjer
og press fra diverse interessegrupper for å forbedre sitt slette eller ikke-eksisterende
etikkarbeid. Medias søkelys har også ført til endinger i selskapers policy og praksis. Det
norske selskapet Swix er et nærliggende eksempel på selskaper som etter å ha blitt
saumfart har valgt å offentliggjøre sine leverandørfabrikker. Bakgrunnen for beslutningen vil
utdypes i et eget avsnitt om selskapet nedenfor.
Et annet viktig motiv for selskapene som har gått ut offentlig med sine leverandørlister er
merkevarebygging og konkurransefortrinn. Da Nike som det første selskapet publiserte
sin leverandørliste, gikk det mindre enn ett år før noen av selskapets argeste konkurrenter,
Levis, Puma og Timberland, hadde fulgt etter. 157 Få år senere gjorde også Nikes
konkurrent, adidas, det samme. Det faktum at konkurrentene raskt fulgte etter viser at
konkurranse kan være en viktig drivkraft bak åpenhet. Når ett selskap først har tatt steget,
ønsker ikke de andre å bli sett på som ”ettersleperne”.

155

Samtlige av de tre punktene ovenfor er på et eller annet vis koblet opp mot press fra forbrukere, NGO -er og fagorganisasjoner.

156

WRC, kommunikasjonsdirektør Theresa Haas, e-post 4. mars 2011.

Maquila Solidarity Network, des. 1. 2005, “More companies disclose factories”:
http://en.maquilasolidarity.org/issues/policy/disclosure/morecompanies
157
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4.2.

Skandinaviske selskaper

I Norge er det per i dag og etter det vi kjenner, tre selskaper som fullt og helt har valgt å
offentliggjøre sine leverandørlister:




Stormberg AS
Helly Hansen AS
Bj Sport AS

I tillegg har selskapene Russeservice AS og Swix AS som policy å gi ut sin leverandørliste
på forespørsel fra ulike observatører og interesseorganisasjoner.
Selv om samtlige av disse etter all sannsynlighet har vurdert åpenhet som et
konkurransefortrinn, og til dels operer i samme marked (klesbransjen/fritidstøy), så har
selskapene ulike motiver for offentliggjøring av leverandørlister. Dette vil utdypes nærmere i
avsnittene som omhandler hvert av de ulike selskapene.
Vi vil her gi en kort oversikt over de selskaper som har åpnet opp og som offentliggjør
detaljert informasjon om hvor de produserer sine varer (Tabell 4.1). Vi gjør oppmerksom på
at denne listen ikke er utfyllende, men at den lister opp de selskapene vi per dags dato
kjenner til (se 1.3 ”Metode og avgrensing”). En oppsummering av disse selskapene og i
hvilken grad de har åpnet opp er gitt i tabell 1. I dette kapitelets siste avsnitt vil vi i
gjennomgå de mest fremtredende flerpartsinitiativenes policy på åpenhet og offentliggjøring
av produksjonsenheter.
Tabell 4.1. Oversikt over skandinaviske selskaper som har valgt å offentliggjøre sine
leverandørlister. Tallene refererer til 2009/2010.
Selskap

Swix

Stormberg

Helly Hansen

Bj Sport

RedQ

Hovedkontor
Hovedeier

Norge
Ferd AS.

Norge
Stormberg
Group
AS159 (v
Steinar
Olsen)

Norge
Altor Fund II
GP Limited
(90 %) og
Cardo Invest
IV AS (10 %).

Sverige
Jonas
Forsberg &
Anders
Sandlund.

Omsetning

306
millioner
88

49 mill
NOK
88

1,5 mdr160

Antall
leverandører
Viktige
produksjonsland

22162

17

Ca 50

Norge
Active Brands
-kjøpt fra
Katalysator
AS og Bjørn
Dæhlie i feb.
2011.
Ca 300 mill
NOK (2011)
Ca 120 (5003000 i
produksjonen)
5

SørKorea,
Kina,
Portugal,
Italia,
Hong
Kong, Sri
Lanka,
Litauen,
Pakistan
m.fl.

Kina

Kina og Italia

bangladesh

Merker

Swix,
Bavac og
Ulvang.

-

Norge,
England,
Nederland,
Portugal,
India, Kina,
Litauen,
Sri Lanka,
Sveits,
Taiwan,
Thailand,
Vietnam,
Tyrkia og
Ungarn.
-

Ansatte

4.2.1.

475

Bjørn Dæhliemerkevaren.

191 000
SEK 161
50 ansatte
(i
produksjon)
1

Dem
Collective 158
Sverige
Annika
Axelsson og
Karin
Stenmar.

Russeservice

Russedress

Norge
Smedsrud
drift.

Norge
-

Ca 2,5 mill
SEK.
14 ansatte i
produksjonen

66 mill NOK

25 mill NOK

23

8

1
prod.enheter
Sri Lanka

10
Danmark,
Egypt,
Portugal,
Tyrkia og Kina

Hovedsakelig
Kina.

-

-

-

Swix

Framtiden i våre hender satte i 2009 fokus på svak etikkpolicy og manglende åpenhet blant
norske fritidstøyselskaper i rapporten ”Etikk – en fritidsbeskjeftigelse?”. 163 Lokalavisen
158

Selskaper står overfor store organisatoriske endringer i 2010 og 2011.

159

v/ Daglig leder Steinar Olsen

160

http://www.moss-avis.no/nyheter/helly-hansen-tjener-penger-som-aldri-for-1.5741060

161

http://www.allabolag.se/5567166136/bokslut

162

Alle leverandører av mai 2010 er listet her: http://www.gd.no/nyheter/article5130020.ece

Steindal, EH. 2009. Etikk – en fritidsbeskjeftigelse? Framtiden i våre hender, arbeidsnotat: http://www.framtiden.no/vi ewdocument/301-etikk-en-fritidsbeskjeftigelse.html
163
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Gudbrandsdølens Dagningen fulgte året etter opp rapportens funn med flere kritiske artikler
om virksomheten til den Lillehammer-baserte bedriften Swix. Avisen konfronterte selskapet
med hemmelighold av navn og adresse på sine leverandørfabrikker i lavkostland; land
hvorpå en rekke studier de siste årene har dokumentert nedslående arbeidsforhold og grov
utnytting av arbeidere. Assosiert med manglende åpenhet og potensielt dårlige
arbeidsforhold besluttet Swix noen dager senere å offentliggjøre hele sin
leverandørliste. 164,165 Den 25. mai 2010 ble listen over selskapets leverandører (i første
ledd) publisert i Gudbrandsdølens Dagningen. 166
Administrerende direktør Ulf Bjerknes i Swix sa til avisen at leverandørlistene etter hvert
også skulle legges ut på selskapets nettsider. Da Framtiden i våre hender i arbeidet til
denne rapporten undersøkte hjemmesidene til Swix forelå ingen informasjon om selskapets
leverandører.167 Når vi etterspør listen opplyser Bjerknes at Swix, stikk i strid med det de
uttalte til Gudbrandsdølens Dagningen, av konkurransehensyn, har besluttet ikke å legge ut
leverandørlisten på sine hjemmesider. Bjerknes sier de frykter at større konkurrenter skal få
kjennskap til Swix’ utvalgte leverandørfabrikker og ”ta over” produksjonskapasiteten på
fabrikkene.168 Direktøren understreker derimot at selskapet også i fremtiden vil gi ut sin
leverandørliste, på etterspørsel, til frivillige organisasjoner, journalister og andre som etter
Swix’ oppfatning har ”legitime grunner” til innsyn.
Swix har vært medlem av Initiativ for etisk handel siden 2003.
4.2.2.

169

Stormberg

Stormberg var trolig den første aktøren i Norge til å offentliggjøre sine leverandørfab rikker,
da de besluttet å legge ut sine leverandørlister på nett i 2005. Dette var det samme året
som Nike la ut sine leverandørlister. Selskapet opplyser at de helt siden oppstart i 1998 har
vært åpne rundt sin produksjon og tidligere ut opplysninger om fabrikkene på forespørsel.170
Bakgrunnen for beslutningen om å legge ut leverandørlister på internett var i følge
selskapets daglig leder, Steinar Olsen, at Stormberg ønsket å gjøre det mulig for andre å
undersøke produsentene uanmeldt, dvs. uten først å måtte kontakte ledelsen og uten
selskapets vitende. Det skal dog sies at uavhengige observatører sin bevegelsesfrihet og
deres mulighet for å gjøre uanmeldte besøk ved fabrikker i Kina er meget begrenset, gitt
det politiske klimaet.

”Hvorfor hemmeligholdes ikke fabrikker som ligger i Norge
eller Skandinavia?”
Steinar Olsen, daglig leder i Stormberg 171

164

Gudbrandsdølen Dagningen, 21. mai 2009, “Swix snur – full åpenhet”: http://www.gd.no/nyheter/article5125209.ece

165

I følge Bjerknes så ble han i etterkant av avisoppslagene oppringt av lederen av den lok ale skiforeningen, som fortalte at Swix
og barnearbeid hadde vært diskusjonstema blant unge medlemmer i foreningen. For å unngå ytterligere tvil om selskapets
etikkpraksis og diskusjon om selskapets manglende åpenhet besluttet Bjerknes å gå for umiddelbar offentliggjøring av
leverandørlisten.
Gudbrandsdølen Dagningen, 25. mai 2010, “Her syr Swix”: http://www.gd.no/nyheter/article5130020.ece, listen inkluderte ikke
underleverandører.
166

167

Hjemmesiden er besøkt 14. desember 2010.

168

Ulf Bjerknes, adm.dir. Swix. telefonsamtale 17. januar 2011.

169

IEH pålegger ikke sine medlemmer å offentliggjøre etiske retningslinjer eller leverandørlister.

Steinars Blogg, Steinar Olsen, 16. mai 2009, “Hemmelighold av fabrikker i lavkostland”,
http://blogg.stormberg.no/post/Hemmelighold-av-fabrikker-i-lavkostland
170

Stormberg, Steinars blogg, 16. mai 2009, ”Hemmelighold av fabrikker i lavkostland”:
http://blogg.stormberg.no/post/Hemmelighold-av-fabrikker-i-lavkostland
171
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Stormbergs leverandørliste er tilgjengelig på selskapets hjemmesider og ifølge selskapets
leder oppdateres listen 1-4 ganger i året, avhengig av hvor ofte selskapet får nye
leverandører og hvor ofte opplysningene endres.
Helt siden oppstart har Stormberg blitt sett på som et foregangseksempel når det gjelder
etikk og åpenhet rundt produksjon. I tillegg til oppdaterte leverandørlister, finnes etiske
retningslinjer (tilgjengelig på norsk, engelsk og kinesisk), interne og eksterne
revisjonsrapporter, inspeksjonsliste og spørsmålsskjema lett tilgjengelig på selskapets
hjemmesider.172
Til tross for sitt engasjement for åpenhet og gjennomsiktighet, har Stormberg i likhet med
de fleste andre selskapene som er åpne om sine leverandørfabrikker, valgt kun å
offentliggjøre leverandører i første ledd. Underleverandører, eksempelvis produsenter av
glidelåser, borrelåser, lommer etc. eller leverandører som hentes inn ved ordretoppe r,
offentliggjøres ikke og lar seg følgelig ikke kontrollere uten først å kontakte selskapet.
Olsen skriver i en e-post at de er i gang med å kartlegge underleverandører, men ettersom
listen ikke er komplett har det heller ikke vært naturlig å offentliggjøre den.173 Så lenge
selskapet ikke selv vet hvor produksjonen foregår, er det naturligvis også umulig for
forbrukerne og observatører å vite under hvilke forhold denne produksjonen foregår. Olsen
opplyser at selskapets førsteprioritet er å jobbe mot de fabrikkene Stormberg har et direkte
forhold til, og først når forbedringspotensialet hos disse fabrikkene er minimert, vil de ta for
seg underleverandører.
Stormberg ble medlem av Initiativ for etisk handel i 2002.
4.2.3.

Helly Hansen

Helly Hansen (HH) legger siden 2007 ut en liste over sine leverandører med navn og
produksjonssted.174 Selskapet begrunner offentliggjøringen med at andre aktører hadde tatt
steget og at de syntes det var ”en god ide”, samtidig som ledelsen følte de hadde bra
kontroll over sin leverandørkjede. På lik linje med Stormberg inneholder HHs liste ikke
informasjon om underleverandører.
Den publiserte leverandørlisten inneholder ikke detaljerte kontaktdetaljer til
produksjonsenheter, men HH oppgir likevel at de vil gi ut detaljerte opplysninger som navn
og adresse til NGOer, journalister og andre ved forespørsel. 175 Ettersom det i enkelte
tilfeller ikke lar seg gjøre å spore opp fabrikker i lavkostland ut i fra navn på fabrikken, blant
annet på grunn av dårlige oversettelser, vil en konsekvens av HHs tilnærming bli at
selskapet ofte har en viss oversikt over, eller i det minste en indikasjon på, når observatører
vil undersøke arbeidsforholdene i selskapets leverandørkjede. Likevel, i de fleste tilfeller vil
det la seg gjøre å oppdrive fabrikken ut i fra navn og land
HH har også tidligere vist at de er et selskap som vektlegger åpenhet. Da Framtiden i våre
henders tidligere prosjekt for kritisk søkelys på norske etableringer i sør - Norwatch - skulle
undersøke arbeidsforholdene i Forsvarets leverandørkjede, og ba om å få oversendt
selskapets leverandørliste, ble det straks oversendt en liste over fabrikker de brukte til
produksjon av forsvarsmateriell. Flere andre av Forsvarets leverandører som Norwatch var
i kontakt med, forsøkte derimot i det lengste å holde tilbake informasjon om sin produksjon;
Forsvarets logistikkorganisasjon grep ikke inn og endret denne holdningen, før Norwatch
signaliserte at de ville bringe saken inn for Forsvarets politiske ledelse. Først etter dette
endret holdningen til leverandørene seg, og først da ble det gitt ut informasjon om
leverandørfabrikker.
HH oppgir at deres leverandørliste oppdateres årlig. På hjemmesiden finnes også
selskapets etiske retningslinjer.
172

Se: www.stormberg.no
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Steinar Olsen, daglig leder i Stormberg, e-post 19. jan. 2011.

174

E-post, 23. des. 2010, Richard Collier, VP Merchandising, Sourcing and Development, Helly Hansen.

175

Ibid.
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Selskapet ble medlem av Initiativ for etisk handel i 2003.
4.2.4.

Bj Sport

Den ”pensjonerte” skiløperen Bjørn Dæhlies selskap Bj Sport, fikk i en rapport, utarbeidet
av Framtiden i våre hender i 2008, kritikk for mangelfullt etikkarbeid. 176 Selskapet kunne på
det tidspunktet ikke komme opp med etiske retningslinjer, til tross for å ha vært medlem av
Initiativ for etisk handel i fem år. Kontroll- og verifikasjonssystemer var også fraværende. I
lys av kritikken og etter en større omorganisering av selskapet satte ledelsen i verk en
rekke tiltak for å bedre selskapets arbeid med etikk og samfunnsansvar.177 Selskapet oppgir
at de har implementert sine etiske retningslinjer og etablert kontroll- og overvåkningsrutiner.
Dette har så vidt vi vet ikke blitt bekreftet eller avkreftet av uavhengige observatører.
Et annet resultat av omleggingen er at selskapet nå er åpent om hvor det produserer sine
produkter.
Til tross for store etikkmangler oppgav Bj Sport allerede i 2008 at de opererte med
offentlige leverandørlister. 178 Påstandene kunne riktignok den gang ikke bekreftes, ettersom
Framtiden i våre hender, til tross for flere oppfordringer, ikke fikk oversendt
leverandørlisten. Under utarbeidelse av denne rapporten ba vi igjen Bj Sport om å bekrefte
at deres leverandørliste er offentlig tilgjengelig, hvorpå vi kort tid etter fikk oversendt en
detaljert og oppdatert versjon av selskapets liste, inkludert navn, adresse og kontaktperson
på leverandørfabrikkene. Daglig leder i Bj Sport, Erik Røste, opplyser i en e-post at Bj Sport
nå også vil gjøre sin leverandørliste tilgjengelig på internett. 179 På selskapets hjemmesider
kan man i dag finne en liste med navn og land på leverandørfabrikkene de benytter. 180
I løpet av to til tre år har Bj Sport dermed vist at en snuoperasjon er mulig: de har gått fra å
være en ”etikksinke” til nå å vise at åpne leverandørlister er mulig for et selskap som er
utsatt for stor konkurranse. Den dagen BJ Sport opererer med åpne kontrollrapporter har
de tatt enda et skritt i riktig retning.
Bj Sport er ikke medlem av Initiativ for etisk handel eller noe annet etikkinitiativ.
4.2.5.

RedQ og Dem Collective

De to svenske selskapene RedQ og Dem Collective, med base i henholdsvis Umeå og
Göteborg, har begge satt i gang egen produksjon av tekstiler og klær i Sørøst Asia.
Motivasjonen bak oppstart av egen produksjon var det de karakteriser te som et fravær av
etisk, sosial og miljømessig forsvarlig produksjon av klær og tekstiler i markedet. Dem
Collective eier selv én konfeksjonsfabrikk på Sri Lanka og har et tett og åpent samarbeid
med råvareprodusenter og spinnerier. 181 RedQ på sin side er relativt nystartet og eier en
fabrikk i Bangladesh. 182
Dem Collective og RedQ er etter det vi kjenner til de eneste selskapene som gir ut
informasjon om samtlige leverandører i sin produksjonskjede. Mens RedQ utelukkende
legger ut navn og land på sin fabrikk i Bangladesh (informasjon om råvareprodusenter kan
fås på etterspørsel), så legger Dem Collective ut navn, internettadresse og sted til samtlige
leverandører i hele leverandørkjeden, fra råvare til ferdigprodukt. Sistnevnte oppgir også
detaljerte opplysninger om lønn og arbeidsforhold.

Framtiden i våre hender, arbeidsnotat feb. 2009, “Etikk – en fritidsbeskjeftigelse?”: http://www.framtiden.no/downloaddocument/301-etikk-en-fritidsbeskjeftigelse.html
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Bj Sport, pressemelding 12. mars 2009: http://www.framtiden.no/view-document/310-etikktiltak-bjsport.html

Framtiden i våre hender, arbeidsnotat feb. 2009, “Etikk – en fritidsbeskjeftigelse?”: http://www.framtiden.no/downloaddocument/301-etikk-en-fritidsbeskjeftigelse.html
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Erik Røste, daglig leder Bj Sport, e-post 25. jan. 2011.
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Bj Sport, hjemmesider, ”Social responsibility”, besøkt 3. feb. 2011.
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Se: http://www.demcollective.com/
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Se: http://redq.se/
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Til tross for at selskapene er små i omfang og leverandørkjeden er liten og oversiktlig,
representerer RedQ og Dem Collective viktige eksempler på hvordan man tidlig i
etableringsfasen kan sikre åpenhet i og rundt sin produksjon.
Red Q og Dem Collective er ikke medlemmer av et etikkinitiativ.
4.2.6.

Andre

I tillegg til disse selskapene er det en håndfull selskaper som har gitt signaler om økt
åpenhet i tiden som kommer. I en undersøkelse av etikkarbeidet til russeklesbransjen i
2010, opplyste Norges største aktør, Russeservice AS, at de allerede har som policy å gi
ut leverandørlister på etterspørsel fra observatører, men at det ikke var aktuelt å gjøre
listen tilgjengelig for allmennheten. 183 Markedets nestleder Russedress AS på sin side, har
tidligere oppgitt at de har som mål å offentliggjøre sin leverandørliste i 2013. 184
Begge selskapene har vært medlemmer av Initiativ for etisk handel siden henholdsvis 2004
og 2006.

4.3.

Utenlandske selskaper

4.3.1.

Klesbransjen

Som tidligere beskrevet var det flerpartsinitiativet Workers Rights Consortium (WRC) som
etter iherdig og målrettet innsats satte i gang en ”liten bølge av åpenhet” blant noen av
verdens største kleskjeder. I WRCs retningslinjer heter det at selskaper som skal levere
universitetsklær til deres universitetsmedlemmer (> 180 universiteter og ”colleges”) må
oppgi detaljerte opplysninger om hvor og hvem som produserer produktene. Takket være
denne klausulen er i dag navn og adresse på leverandørfabrikkene til mer enn 400
selskaper, deriblant Nike og adidas, lagt ut på WRCs nettside. 185
Et titalls selskaper, deriblant Nike, besluttet altså på slutten av 1990-tallet å offentliggjøre
deler av sine leverandørlister til WRC og offentligheten, for å sikre seg tilgang til
universitetsklesmarkedet.186 Dog inkluderte dette bare leverandørfabrikker som stod for
produksjon av klær og andre produkter som bar universitetslogo/navn rettet mot det
amerikanske universitetsmarkedet.
Dominoeffekt
Ettersom Nike lenge hadde vært en stor motstander av offentliggjøring var det til manges
store overraskelse at Nike noen år senere, i april 2005, besluttet å offentliggjøre hele sin
leverandørliste. 187 Deretter fulgte flere av selskapets største konkurrenter etter: I oktober
samme år offentliggjorde Levi’s og Puma sine leverandørlister. Måneden etter var det
Timberlands tur ut. Den Internasjonale Tekstilarbeiderføderasjonen (ITGLWF) tilbyr i
skrivende stund oppdaterte leverandørlister til noen av disse selskapene på sine
hjemmesider, deriblant: adidas, Jansport, Levi Strauss, Mountain Equipment Co-op,
Nike, Reebok og Timberland.188
I tillegg til de norske fritidstøyselskapene som er listet opp i kapittel 3.1, skiller det
amerikanske selskapet Patagonia seg ut med en tydelig åpen og transparent profil,
kombinert med et godt fundamentert etikkarbeid. Selskapet er basert i California og hadde
Framtiden i våre hender, arbeidsnotat 5/2010, “Russeklær til besvær”: http://www.framtiden.no/view -document/392-russeklartil-besvar.html
183

184

Ibid.
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4054 selskaper finnes på WRCs liste over lisensierte selskaper, 26. jan. 2011: http://www.workersrights. org/search/

186

Doorey, 2008, “Can factory list disclosure improve labor practices?”

Framtiden i våre hender, 21. april 2005, “Nike åpner for innsyn – Varner venter”:
http://www.norwatch.no/20050421241/underleverandorer/tekstil/nike-apner-for-innsyn-varner-venter.html
187

188

Se ITGLWFs hjemmesider: www.itglwf.org/lang/en/factories-list.html
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en omsetning tilsvarende nesten 2 milliarder kroner i 2009. En liste over Patagonias
leverandører og selskapets etiske retningslinjer er tilgjengelig på hjemmesiden, mens
revisjonsrapporter (audit reports) er tilgjengelig via flerpartsinitiativet Fair Labor Association
(FLA) sine hjemmesider. Patagonia har i tillegg satt opp en internettside med navn “The
Footprint Chronicles” hvor interesserte kan følge reisen til utvalgte produkter fra ide
utvikling, via de ulike produksjonsleddene, til ferdigstilt produkt. 189 For hvert av produktene
gis man en innføring i hvor, av hvem og hvordan de fremstilles.
Ulik tilnærming til åpenhet
Flere av selskapene som er listet opp ovenfor har forskjellig tilnærming til åpenhet. Som
tidligere nevnt oppgir MEC kun 67 % av sine leverandører (leverandørliste fra 2008). 190 I
tillegg har selskapet av ukjente årsaker fjernet deler av navnet på enkelte leverandører, slik
at utenforstående ikke skal se hvilket produkt de tilvirker. Timberland på sin side tilbyr en
nesten komplett leverandørliste, med unntak av fem lisensierte produsenter. Selskapet
oppgir at disse enda ikke kan offentliggjøres av kontraktshensyn. 191
Til kontrast tilbyr Nike, Levis, Puma, adidas, Jansport, Reebok og Patagonia en årlig
oppdatert liste av samtlige leverandører i første ledd.
Produkt-DNA – spor produktets opphav
En gruppe forskere og fagforeningsrepresentanter har nylig foreslått at forbrukere bør, ut i
fra produktet de kjøper, kunne lese på hvilken fabrikk og i hvilket land det er produsert. 192
Det kan gjøres ved å legge inn en kode på produktets merkelapp (eng.: label), som
forbrukerne deretter kan søke opp på internett. Via koden kan kundene få informasjon om
samtlige leverandører som er involvert i utvikling/produksjon av produktet, miljøstatus og
arbeidsvilkår ved fabrikkene, samt tilgang til siste revisjonsrapport fra fabrikkene.
Patagonias “The Footprint Chronicles” er et steg i denne retningen, selv om det per dags
dato ikke finnes en søkefunksjon. Man kan lese av navnet på produktet man har kjøpt, finne
fabrikken på deres hjemmesider og lese siste revisjonsrapport på FLAs hjemmesider. Det
bør dog understrekes at det enn så lenge kun dreier seg om et lite utvalg av selskapets
produkter.
Et selskap som har tatt dette steget enda et hakk lenger er det lille britiske selskapet
Rapanui, som selger ungdomsklær. Rapanui startet opp i 2008 og har i dag tolv ansatte.
De markedsfører seg som et ”øko-fashion” klesmerke, med en tydelig etisk profil. De kjøper
samtlige av sine klær fra grossisten Continental Clothing, som er medlem av det
nederlandske flerpartsinitiativet FairWear Foundation (FWF) og det britiske Ethical Trading
Initiative (ETI). Kjøper man et produkt på Rapanuis hjemmesider, kan man under
bestillingen trykke på en ”sporbarhetsknapp” som linker til et Google kart; her vises
nøyaktig hvor varen er produsert. 193 I motsetning til Patagonia, hvor man kun kan følge et
lite utvalg varer, skal man hos Rapanui kunne følge produksjonssyklusen til samtlige varer.
For dette konseptet vant gründerne Sustainable Business Awards 2010.

189

Patagonia, ”The Footprint Chronicles”, besøkt 27. januar 2011: http://www.patagonia.com/us/footprint/index.jsp
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Se MECs hjemmesider: http://images.mec.ca/media/Images/pdf/MEC_Factory_List_v1_m56577569830757602.pdf
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ITGLWF: http://www.itglwf.org/lang/en/documents/Q3_2009_Factory_list_000.pdf

Miller D., Turner S., Grinter T. 2010. “Back to the future? Mature systems of industrial relations approaches and social
upgrading in outsourced apparel supply chains”. Working paper 2010/02. Capturing the gains.
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Rapanui, hjemmesider, ”Eco fashion”, besøkt 3. feb. 2011.
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Multinasjonale selskaper
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Tabell 4.2. Oversikt over et utvalg selskaper som har, eller som eksplisitt planlegger å offentliggjøre sin leverandørliste, hva de offentliggjør og i hvilken
grad.

Det finnes også flere initiativer/organisasjoner som tilbyr sporbarhetstjenester til selskaper som vil
være åpne om hvor de produserer sine varer. En håndfull selskaper har igjennom organisasjonen
*Respect-code (www.respect-code.org) har gjort det enda lettere for forbrukere å få innsyn i
194
195
produksjonskjeden. De sveitsiske selskapene Switcher og Kustom, og det franske
sokkemerket Olympia har alle merket sine produkter med en ”DNA-kode”, som man kan legge inn
på *Respect-code’s hjemmesider, og dermed få oversikt (inkl. navn og adresse) til hele
produksjonskjeden. Her vil man også få en oversikt over produktets miljø- og etikkstatus.
Et annet slikt initiativ er organisasjonen Made-by (www.made-by.org), som i all hovedsak jobber
opp mot klesselskaper. På lik linje med Respect-code tilbyr de kundene til sine medlemmer å spore
196
produktene via et system ved navn Track&Trace. Når kunden kjøper et produkt, vil man finne en
Track&Trace-kode trykket på varen. Denne kan så legges inn på Made-by sin hjemmeside, hvorpå
man får tilgang til samtlige leverandører fra råvare til ferdig produkt.
4.3.2.

PC-produsenter

Utviklingen i klesbransjen skiller seg ut fra andre bransjer, i henhold til offentlige leverandørlister og
revisjonsresultater, og det er følgelig langt mindre tilgjengelig informasjon om temaet i fra
eksempelvis PC-bransjen. Det er langt flere aktører som har tatt steget mot større åpenhet i
klesbransjen enn i andre bransjer, selv om det i PC-bransjen har de i senere år vært tegn til større
fokus åpenhet.
Som beskrevet i kapittel 3 var Hewlett Packard (HP) det første elektronikkselskapet som
offentliggjorde sin leverandørliste, i 2008. 197 HP er i dag verdens største PC-produsent.
I 2009 besluttet Fujitsu å følge HPs eksempel og offentliggjøre sin leverandørliste. 198 Listen
inneholder 90 prosent av selskapets leverandører, basert på produksjonsvolum. Leverandørlisten
skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider, men er svært vanskelig å finne. Verken ved å lete
på relaterte sider, dvs. sidene som behandler selskapets miljøpolicy, CSR-arbeid eller sosiale
engasjement, eller ved å søke, lot det seg gjøre å oppdrive leverandørlisten. Vi fikk tilgang til siden
via en link på internettsiden til Good Electronics, et nettverk som arbeider for menneskerettigheter
og bærekraftighet i elektronikkindustrien.199 Via e-post bekrefter Fujitsu at denne listen er gjeldende
også for 2010 og at den holdes jevnlig oppdatert. Hver gang det skjer ”betydelige endringer” i
selskapets leverandørliste, så oppdateres listen i følge selskapet. 200
Litt senere samme år la det amerikanske selskapet Dell også ut sin leverandørliste. Av ukjente
årsaker inkluderer heller ikke denne listen samtlige av selskapets leverandører, men bare 95 % målt
201
etter utgifter. Dell oppgir å oppdatere sin liste årlig.
Apple var ikke blant de fem største PC-produsentene i 2009 (se kapittel 1.4 Bransjer) og er følgelig
ikke tatt med her. Selskapet er riktignok blant de fem største mobiltelefonprodusentene og dets
åpenhetspolicy er diskutert mer utførlig under bransjeavsnittet i kapittel 3.

4.4.

Etikkrådgiverne og åpenhet

Som nevnt innledningsvis har flerpartsinitiativet Worker Rights Consortium (WRC) hatt stor
betydning for utbredelsen av praksis med åpne leverandørlister. Etiske flerpartsinititav og business 194

*Respect-code, hjemmesider, besøkt 3. feb. 2011: http://www.respect-code.org/Main.action

195

Switcher er et selskap på størrelse med norske Stormberg, med en omsetning på i overkant av 360 millioner norske kroner i 2009.
Selskapet, som er medlem av FairWear Foundation, og sertifisert av MittKlima, Öko -tex, Max Havelaar, SA8000 og ”DNA”-merket til sammen
17 millioner produkter dette året: http://www.switcher.com/english/documents/SWITCHER-CSR_EN_FULL.pdf
196

Made-by, Track&Trace, besøkt 22. feb. 2011: http://www.made-by.org/content/tracktrace

197

HPs hjemmeside, “Transparency”, besøkt 26. jan. 2011: http://www.hp.com/hpinfo /globalcitizenship/supplychain/transparency.html

Fujitsu, ”FTS supply chain contributors”, 1. april 2009. Nettside besøkt 26. jan. 2011: https://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/fly-supplychain-contributors.pdf
198

Good Electronics, “Dell publishes list of suppliers”, 14. july 2009. Siden er besøkt 27. jan. 2011: http://goodelectronics.org/news-en/dellpublishes-list-of-suppliers
199

200

E-post Carsten Buntrock, Global Sourcing, Fujitsu Technology Solutions GmbH, 26. april 2011.

201

Dells hjemmeside, “Dell’s current suppliers”, besøkt 26. jan. 2011: http://content.dell.com/us/en/corp/d/corp -comm/cr-ca-list-suppliers.aspx
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drevne initiativ har i økende grad innflytelse over medlemmenes, dvs. merkevareselskapenes
etikkarbeid. Progressive flerpartsinitativ kan med andre ord bidra til å presse nye og eksisterende
medlemmer til et mer progressivt etikkarbeid. Vi vil i dette avsnittet gjennomgå flerpartsinitiativen e
og etikkrådgivernes posisjon rundt åpne leverandørlister og revisjonsrapporter, og sammenligne de
største aktørene.
Et etisk flerpartsinitiativ er en sammenslutning av selskap, institusjoner, fagorganisasjoner og
NGOer, hvor samtlige parter er representert i styret. Et flerpartsinitiativ er ment å være et verktøy og
et forum for å styrke de respektive selskapenes etikkarbeid. Etter å ha satt søkelyset på flere av
medlemmene i det norske flerpartsinitiativet Initiativ for etisk handel (IEH) vet vi derimot at et
medlemskap i seg selv ikke er en attest på at medlemmene arbeider aktivt med etiske
problemstillinger. Avsløringene om livsfarlige arbeidsforhold, barnearbeid og dødsfall hos Telenors
leverandører av mobilmaster i 2008 er et eksempel på dette. 202

”IEH mener det er positivt, men ikke nødvendig, med åpne
leverandørlister for å jobbe godt med etisk handel”
IEH debatthefte 2011: Norske arbeidsforhold til kinesisk pris? 203
Som beskrevet innledningsvis om Workers Rights Consortium (WRC) kan flerpartsinitiativene være
spesielt nyttige i arbeidet med å fronte større åpenhet i private og offentlige virksomheter. Bistått av
åpne selskaper kan flerpartsinitiativene fungere som et bindeledd mellom selskaper, for eksempel i
arbeidet med å identifisere felles leverandører og til å fremme samarbeid mellom bedrifter på
etikkområdet. På den måten kan man redusere utgifter til kontroll og overvåkning, samtidig som
man med en ”felles front” lettere kan påvirke leverandørfabrikkene til å bedre arbeidsforholdene i
produksjonen.
Ulike typer etikkrådgivere
Flerpartsinitiativene IEH, Ethical Trading Initiative (ETI) og Fair Wear Foundation (FWF) er alle
sammensatt av representanter fra selskaper, fagorganisasjoner og NGOer. Engelske ETI og norske
IEH fungerer som plattformer hvor medlemmer kan utbytte erfaringer og kunnskap. På lik linje med
FWF i Nederland driver disse flerpartsinitiativene også med aktiv rådgiving og oppfølging av sine
medlemmer.
Det finnes også flerpartsinitiativer som ikke regnes som ”rene” flerpartsinitiativ og som er
sammensatt uten faglig representasjon. Fair Labor Association (FLA) er et initiativ bestående av
selskaper, universiteter og NGOer - men ikke fagorganisasjoner. FLA har utarbeidet en egen
etikkstandard, som medlemmene frivillig kan arbeide mot, samt et system for å overvåke, ordne og
204
verifisere overholdelse av standarden. Initiativet Worker Rights Consortium (WRC), ledet av
representanter fra universiteter og NGOer, overvåker arbeidsforhold ved fabrikker som produserer
for det amerikanske markedet. WRC bistår også arbeidere i andre land med å forsvare sine
205
rettigheter.
I tillegg finnes selskapsdrevne initiativ (eng.: business-led initiatives, BLI) som for eksempel
Business Social Compliance Initiative (BSCI), en organisasjon drevet av selskaper, med mål om å
bedre arbeidsforhold i medlemmenes leverandørkjede. BSCI har utarbeidet et eget sett med etiske
retningslinjer, og tilrettelegger for overvåkning og kvalitetssikring av produksjon for sine
medlemmer.206

NRK Brennpunkt, “Et tårn av løfter”, referert til i artikkelen “Barn jobber for Telenor” på NRKs nettsider 14. mai 2008:
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.5657820
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IEH, debatthefte ”Norske arbeidsforhold til kinesisk pris?”: http://www.etiskhandel.no/Artikler/4662.html
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Fair Labor Association (FLA) 2009. “About us”. http://www.fairlabor.org/aboutus.html
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Worker Rights Consortium (WRC) 2009. ”About us – Mission”. http://www.workersrights.org/about/
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BSCI revisjoner gjøres utelukkende av SA 8000-sertifiserte revisjonsselskaper.
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Ulike syn på åpenhet
De ulike initiativene har ulike tilnærminger til medlemmenes åpenhet og offentliggjøring av
leverandørfabrikker (Tabell 4.3). I tabellen nedenfor har vi listet opp og sammenlignet noen av
organisasjonenes krav/posisjon på åpenhet, hentet fra deres respektive hjemmesider og spørsmål
207,208
stilt til de ulike initiativene.

Posisjon på åpenhet

Tabell 4.3. Et utvalg etikkinitiativ og deres respektive posisjoner på åpenhet i leverandørkjeden.

WRC

IEH

ETI

FLA

FWF

BSCI

Krav til
rapportering?

N/A

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Rapportering
offentlig
tilgjengelig?

N/A

Ja*

Nei

N/A

Ja

N/A

Krav til offentlig
leverandørliste?

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei**

Nei

Offentliggjør auditrapporter?

Ja

N/A

N/A

Ja***

Ja

Nei

IEH – Initiativ for etisk handel; ETI – Ethical Trading Initiative; FLA – Fair Labor Association; FWF – Fair Wear Foundation;
WRC – Worker Rights Consortium.
* IEH har et automatisk system som generer en e-post til selskapet med navn og adresse på personen som etterspør
opplysningene, samt navn på bedrift/organisasjon personen tilhører og formålet med etterspørselen.
** FWF anbefaler sine medlemmer å offentliggjøre sine leverandørlister.
*** FLA oppgir ikke navn på fabrikkene, men anonymiserer dem med en kode.

Som det fremkommer av tabellen ovenfor er det et flerpartsinitiativ som skiller seg f ra de andre,
organisasjonen WRC som har vært blant avantgarden på åpenhet. WRC offentliggjør
leverandørlister og kontrollrapporter, men ettersom de kun forholder seg til universiteter og skoler
stiller de ikke krav til rapportering fra selskapene. I løpet av et tiår har WRC indirekte (gjennom krav
til sine universitetsmedlemmer) pålagt over 400 selskaper å avsløre hvor de produserer sine varer,
for at de skal kunne opprettholde sine kontrakter med universiteter og høyskoler .
De andre fire initiativene stiller ikke tilsvarende krav til sine medlemmer. Selv om de offentliggjør
deler av eller hele fremdriftsrapportene til sine medlemmer (IEH) eller kontrollrapportene (FLA og
FWF), krever ingen av disse fem organisasjonene offentliggjøring av leverandørlister. FWF
oppfordrer riktignok sine medlemmer til å være åpne om hvor varene produseres.
Norske IEH har siden 2004 praktisert med åpen rapportering i den betydning at samtlige
medlemmer årlig må rapportere fremdrift i arbeidet med etisk handel. Rapportene har i nntil nylig
vært tilgjengelig kun på etterspørsel, men er nå tilgjengelig, i bytte mot interessentens personalia,
via organisasjonens hjemmeside. 209 Rapporten inneholder informasjon om i hvilket land det
respektive selskapet har produksjon, og hvor stor del av produksjonen som foregår i de ulike
landene.
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Maquila Solidarity Network. 2008. “Who’s got the universal code?” s. 16.
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Initiativ for etisk handel, ”IEHs retningslinjer for etisk handel” http://www.ieh.no

209

IEH har varslet at rapportene skal legges ut på deres nettsider (IEH, 19. jan. 2011), http://www.etiskhandel.no/Artikler/4574 .html). Per jan.
2011 var rapportene ikke tilgjengelige.
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IEH oppfordrer også sine medlemmer til å dele sine revisjonsrapporter med andre selskaper for å
redusere revisjonsbyrden blant produsentene.
IEHs er kommet et steg lenger enn sin britiske søsterorganisasjon ETI når det gjelder åpenhet rundt
fremdrift med etikkarbeidet. ETI stiller i likhet med IEH også krav til at medlemmene rapporterer på
sin progresjon, men pålegger ikke sine medlemmer å gjøre denne informasjonen offentlig tilgjenglig.
Noen medlemmer velger likevel å gjøre dette.
FLA på sin side krever ikke fremdriftsrapportering av sine medlemmer, men i motsetning til IEH så
offentliggjør de anonymiserte kontrollresultater fra medlemmenes fabrikker. FLA er sammen med
WRC de eneste initiativene som krever at medlemmene offentliggjør disse undersøkelsene.
Etter WRC er kanskje FWF det flerpartsinitiativet som er kommet lengst på åpenhet. Selv om de kun
oppfordrer sine medlemmer til offentliggjøring av leverandørlister, som for øvrig er mer enn IEH,
ETI, FLA og BSCI gjør, så stiller organisasjonen krav til fremdriftsrapportering, til offentliggjøring av
disse rapportene og til offentliggjøring av audit-resultater (basert på audits foretatt av FWF).
Det initiativet som kommer svakest ut av denne sammenligningen er BSCI, som kanskje, i lys av å
være drevet av selskapene selv, vitner om liten vilje og/eller til interesse av større åpenhet blant
sine medlemmer. BSCI offentliggjør ingen informasjon om hvor selskapene kjøper sine varer ifra,
heller ikke kontrollrapporter; alt holdes innenfor organisasjonens fire vegger. Det kan dog tillegges
at BSCI tilrettelegger for utveksling av informasjon mellom medlemmer, blant annet for å kunne
effektivisere kontroll og verifikasjon av leverandørfabrikker.

66

[Rapporttittel]

5.

Konklusjoner og anbefalinger

Merkevareselskapene
Merkevareselskapene bør praktisere større åpenhet rundt produksjon og revisjonsfunn ved
fabrikkene. Konkret anbefales følgende tiltak:









Full offentliggjøring av navn, adresse og kontaktperson(er) på underleverandører i første led d.
Det bør samtidig settes et tidsbestemt mål om offentliggjøring av hele leverandørkjeden,
inkludert samtlige produksjonsledd (se punkt lenger nede om kartlegging av leverandørkjede).
Selskapets leverandørliste må gjøres tilgjengelig for allmennheten, for eksempel via selskapets
hjemmeside, slik at utenforstående fritt og uten selskapets vitende kan innhente informasjon om
hvor og hvem som i det aktuelle tidsrommet produserer selskapets varer.
Leverandørlisten bør oppdateres jevnlig, etter hvert som leverandører kommer til/faller fra, og
minst én gang i året.
Leverandørlisten bør inneholde informasjon om hvor stor andel av merkevareselskapets
produksjon som de respektive leverandørene står ansvarlig for.
De merkevareselskaper som enda ikke har kartlagt hele sin leverandørkjede, bør snarest sette i
gang med dette og sette et konkret tidsbestemt mål (for eks. 1-2 år) om å oppnå full innsikt i
egen leverandørkjede.
Merkevareselskapene bør gi allmennheten fullt innsyn i interne, så vel som eksterne
revisjonsrapporter/funn. For forbrukerne vil det være relevant å kunne knytte et spesielt produkt
opp mot konkrete revisjonsrapporter, og dette bør tilrettelegges.
Merkevareselskapene bør samtidig offentliggjøre de sjekklistene som brukes ved revisjon.
De bør også gi lokale fagforeninger økonomiske nøkkeltall (innkjøpspris og innkjøpsvolum) som
gjør at sistnevnte står sterkere i lønnsforhandlinger med fabrikkledelsen.

Flerpartsinitativ
Norges eneste flerpartsinitativ, Initiativ for etisk handel (IEH), stiller i dag ingen krav rundt åpenhet til
sine medlemmer, foruten at deres rapportering overfor IEH skal være offentlig tilgjengelig. I kontrast
til denne rapportens konklusjoner mener IEH det er ”positivt, men ikke nødvendig med åpne
leverandørlister for å jobbe godt med etisk handel”. Basert på innspill fra NGOer og
fagorganisasjoner lokalt og internasjonalt mener Framtiden i våre hender tvert i mot at større
åpenhet i form av åpne leverandørlister og revisjonsrapporter nettopp er en nødvendig forutsetning
for et godt etikkarbeid. Ikke bare for et troverdig og etterprøvbart etikkarbeid, men også for å kunne
oppnå full innsikt i egen leverandørkjede og for å gi lokale fagorganisasjoner best mulig premisser
for å gjennomføre forbedringer.
På bakgrunn av de opplysningene som her er fremkommet anbefales IEH følgende forbedringer:





IEH bør i første omgang ettertrykkelig oppfordre samtlige medlemmer til å offentliggjøre sine
leverandørlister i første ledd, slik deres konkurrent Fair Wear Foundation allerede gjør.
IEH bør stille krav til sine medlemmer om at de innen en tidsfrist foretar en full kartlegging av
deres respektive leverandørkjeder. Det vil være naturlig at organisasjonen tilrettelegger og
bistår sine medlemmer med nødvendige ressurser for kartlegging av deres lever andørkjede.
På lengre sikt (1-3 år) bør IEH arbeide for et styrevedtak som forplikter samtlige medlemmer til
å offentliggjøre sine leverandørlister, slik deres konkurrent Worker Rights Consortium (WRC)
har gjort siden år 2000.
IEH bør også stille krav til full offentliggjøring av revisjonsrapporter.

Norske myndigheter og offentlige virksomheter
Denne rapporten har ikke hatt som formål å drøfte åpenhet blant offentlige virksomheter. Likevel,
ettersom det offentlige legger en del føringer for etikkarbeidet i privatsektor, for eksempel gjennom
krav til sine leverandører, vil det være naturlig å gi følgende anbefalinger:


Norske myndigheter bør snarest utrede det juridiske handlingsrommet for å stille kontraktskrav
til sine leverandører om å offentliggjøre samtlige produksjonsenheter som er involvert i
produksjon av varer til det offentlige. Utover dette bør ansvarlige myndigheter, nærmere
bestemt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Fornyings-, administrasjons- og
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kirkedepartementet (FAD), og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), be EU Kommisjonen
klargjøre hvorvidt denne typen krav vil være i konflikt med EUs konkurransedirektiver.
Så snart dette handlingsrommet er klarlagt, og så sant det ikke er i strid med EU regelverket,
bør samtlige offentlige virksomheter og statlige selskaper pålegges å stille krav til offentlige
leverandørlister for hele produksjonskjeden.
I henhold til punktet ovenfor, bør leverandørenes etiske retningslinjer og eksterne
revisjonsrapporter inngå som en del av tildelingskriteriene for offentlige kontrakter. Disse
revisjonsrapportene bør gjøres tilgjengelig for allmennheten, og bør vurderes ut i fra rådende
arbeidsforhold i produksjonen og konkrete tiltak for eventuelle forbedringer.

