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Takk til bidragsyterne
Framtiden i våre hender takker alle som har bidratt til å gjøre denne researchen mulig. Vår største
takk går til alle arbeidere som, til tross for frykt for represalier, våget og tok seg tid til å fortelle om
sin og sine kollegers arbeidshverdag. Takk også til vår samarbeidspartner Society of Labour and
Development, til Saleena Pookunju og hennes team.

Innledning
Mange år med søkelys på bedrifters samfunnsansvar og økende bruk av etiske retningslinjer i
norske og utenlandske kleskjeder har gjort at arbeidsforholdene for tekstilarbeidere i en rekke
produsentland har blitt bedre. Flere undersøkelser peker på at helse-, miljø- og sikkerhetstiltakene
har gitt en tryggere hverdag for mange ansatte i produksjonen. Bedre renhold, ventilasjon,
belysning, sikkerhetsutstyr og toalettfasiliteter er konkrete tiltak som fabrikkinspektører kan
rapportere tilbake til kleskjedene om.
Det er derimot mangel på synlige resultater innenfor noen sentrale og avgjørende områder:
Arbeidernes mulighet for å organisere seg og danne frie fagforeninger, å ha en regulert arbeidstid
og å tjene en lønn som de kan leve av. Alle disse områdene har nær tilknytning til hverandre:
Mangelen på faglige rettigheter gjør at arbeiderne har få eller ingen muligheter til å hevde sine
rettigheter, slik som en levelønn eller anstendige arbeidstider. På den andre siden er ekstremt lange
arbeidsdager et resultat av en jobb for sultelønn. Lave lønninger og beh ovet for penger for å brøfø
familien gir arbeidsøkter så lange at arbeiderne ikke har tid eller ork til fagforeningsaktiviteter når de
er ferdige for dagen. Denne onde sirkelen forsterkes av den altoverskyggende redselen for å miste
jobben, og dermed levebrødet.
Det er i denne konteksten at vår research ved tekstilfabrikker i India har funnet sted.
Det er, så vidt vi vet, første gang at en slik dyptgående undersøkelse om arbeidsforhold blir
gjennomført av en norsk organisasjon. Framtiden i våre hender har i samarbeid med lokale partnere
intervjuet arbeidere fra to fabrikker. De formidler en hverdag på fabrikken som ingen kleskjeder vil
bli assosiert med.

Aktørene: H&M og KappAhl
Hennes & Mauritz og KappAhl er kunder ved fabrikkene vi har undersøkt. Begge kl eskjedene har i
en årrekke jobbet for å forbedre arbeidsforholdene i sin leverandørkjede. Utgangspunktet for
innsatsen finner vi i deres etiske retningslinjer (eng. Code of Conduct) som gjenfinnes på
selskapenes respektive hjemmesider. Til tross for dette vet vi – blant annet gjennom vår
1
mangeårige deltakelse i Clean Clothes Campaign – at noen leverandører til H&M har hatt
produksjon i strid med grunnleggende arbeider- og menneskerettigheter. KappAhl er i global
sammenheng et mindre selskap og har følgelig ikke hatt et like sterkt søkelys på seg.
Fakta om Hennes & Mauritz og KappAhl gjenfinnes mot slutten av dette kapittelet.

Fabrikkene og produksjonsområdet
Fabrikkene vi har fått undersøkt forholdene ved ligger i Gurgaon, India. Gurgaon ligger 32 km
sørvest for Delhi. Det er et vidstrakt område, tidligere jordbruksområde, men i de siste par tiårene
1

Clean Clothes Campaign sitt hovedmål er å bedre arbeidsforholdene til de som produserer våre klær og sko. Kampanjen er representert i 15
europeiske land og har et nært samarbeid med partnere i produsentland. Mer enn 200 organisasjoner utgjør det internasjonale nettverket.
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har Gurgaon blitt forvandlet til et industriområde hvor arbeidere i en mengde små og store fabrikker
produserer varer for forbrukere fra alle verdenshjørner. Den industrielle boomen har ført til at
migranter fra fattige områder i India – Bihar, Orissa, Uttar Pradesh og Vest-Bengal – flytter til
2
Gurgaon for å arbeide. Arbeidere kommer også fra Bangladesh og Nepal.

Om fabrikkene
De to fabrikkene i researchen har blitt anonymisert. Vi kaller dem i stedet fabrikk A og fabrikk B.
Grunnen til anonymiseringen er primært for å kollektivt kunne beskytte arbeiderne for mulige
represalier. Dessuten er det å ”henge ut” enkeltfabrikker av liten verdi: gjennom vårt nettverk vet vi
at mange fabrikker i India og andre land tilbyr de ansatte like dårlige arbeidsforhold – en luselønn,
systematisk fagforeningsknusing, mangel på arbeidskontrakter, lange og mange arbeidsdager,
uoppnåelige produksjonsmål, verbale og fysiske overgrep og svært dårlig inneklima.

Om ”stemmene” i materialet
Informasjonen til denne researchen baserer seg i hovedsak på intervjuer som er foretatt med
sammenlagt 28 arbeiderne høsten 2010. Intervjuene har tatt utgangspunkt i mer enn 100 spørsmål
som dekker temaene arbeidsforhold, lønn og annen kompensasjon, arbeidernes muligheter for å
kunne hevde sine rettigheter og hvilke kunder fabrikken har. Det har ikke vært lett for arbeiderne å
sette av tid til å svare på alle spørsmålene og mesteparten av intervjuene har funnet sted sent om
kvelden, etter skift og overtidsarbeid. Dette kan være en av hovedårsakene til at ingen kvinner stilte
opp til intervju og det kan ha medført kjønnsrelaterte skjevheter i svarene som vi ikke har hatt
mulighet for å kontrollere. Det finnes klare forventninger til at kvinnene skal ta seg av hjem og
familie etter at arbeidsdagen er over på fabrikken, uansett klokkeslett.
Mange arbeidere har også uttrykt frykt for å miste jobben eller bli utsatt for andre represalier hvis det
skulle bli oppdaget at de hadde uttalt seg om arbeidsforholdene.

Boligområdet
De fleste arbeiderne bor i såkalte ”colonies” – slumområder med brakkelignende boliger. Disse er
som oftest uregistrerte og det er sterk mangel på velferdstilbud slik som helsestasjone r og skoler.
Arbeiderne bor i små, elendige rom, som de deler med sin familie eller andre arbeidere. Arbeidernes
lave lønninger, kombinert med kraftig økte priser på boliger i Gurgaon, tvinger dem ofte til å bo i
slumområdet. Mange huseiere i dette boligområdet vil ikke inngå kontrakt med sine leietakere.
Dermed kan de nekte for at leieforholdet eksisterer og arbeiderne får da ikke en bostedsbekreftelse
som gir dem adgang til noen sosiale goder. De kan heller ikke kjøpe statlig subvensjonert gas s, men
må kjøpe det på det åpne markedet til mer enn dobbel pris. Denne merkostnaden finner også sin
motsvarighet når det gjelder matinnkjøp: de som bor i slumkvartalene må ofte kjøpe mat fra butikker
som ”anbefales” av huseierne. Disse butikkene opererer med priser som ligger 20-30 prosent
høyere enn det man kan kjøpe mat for på det lokale markedet.

Lave lønninger
En minstelønn for tekstilarbeidere i Gurgaon er ikke en lønn som muliggjør anstendige levekår og et
liv i verdighet. En rådende minstelønn ligger mellom 4348 og 4998 rupier (mellom 592 og 680
kroner), avhengig av kvalifikasjoner. I følge organisasjonen Asia Floor Wage
3
(www.asiafloorwage.org) er en levelønn 6968 rupier (975 kroner).
Fordi lønningene er så lave blir arbeiderne nødt til å arbeide overtid for å få endene til å møtes.
Likevel lever de fleste i fattigdom. Intervjuene som danner grunnlaget til denne researchen, er
preget av deres fortvilelse og resignasjon over situasjonen. En av de vanligste metodene for å
straffe de ansatte er, ved siden av utskjellinger, å nekte dem overtid i en periode. Det som for oss
utenforstående umiddelbart kan se ut som noe positivt – mindre overtid – oppleves annerledes for
arbeideren: straffen leder til at den økonomiske situasjonen for ham/henne blir enda mer prekær.

2

”How the other half lives”. The Indian Institute and Society of Labour and Development, New Dehli, 2009.
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Pr oktober 2010. Pr mai 2011 var levelønnsnivået oppjustert til 7967 rupier.
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Det meste av klesproduksjonen foregår i dag i land hvor det sosiale sikkerhetsnettet er svakt eller
fraværende. Fattige mennesker lever et usikkert liv; skade eller sykdom hos hovedforsørgeren kan
snu hele familiens tilværelse på hodet. For tekstilarbeiderne i Gurgaon dreier arbeidsdagen seg om
hvordan man kan brødfø seg og familien på en lønn som man ikke kan leve av.
I tekstilsektoren anslår man at lønnskostnadene i produksjonen utgjør mellom 0,5-3 % av 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
4
presses vareprisene hardt og arbeidernes lønn blir deretter.

Lange dager
All arbeidstid som overstiger 9 timer pr dag eller 48 timer per uke er å regne som overtid, ifølge
indisk lov. International Labour Organization5 (ILO) slår fast at overtid som ikke er frivillig betegnes
som tvangsarbeid, og er forbudt i henhold til ILO-konvensjonen. Ved begge fabrikkene tvinges
arbeiderne til å arbeide overtid, enten fordi overordnede pålegger dem å arbeide og/eller de må
arbeide overtid fordi de tjener så lite. Overtiden ved den ene fabrikken vi har undersøkt kan oppgå til
så mye som 200 timer per måned i høysesongen.
Systematisk overtidsarbeid gjør at arbeideren ikke får nok hvile, blir utslitt og får vondt i hodet,
nakke, rygg, armer og andre steder. Mange tekstilarbeidere verden over blir dessuten pålagt
produksjonsmål, det vil si en gitt mengde de forventes å produsere i løpet av en time eller en dag.
Presset for å oppnå produksjonsmålene, kombinert med lange arbeidsøkter, gjør at mange opplever
arbeidssituasjonen som umenneskelig. Pålagt overtidsarbeid, uten forvarsel, går også ut over resten
av familien da omsorgsoppgaver blir nedprioritert. Kvinner er spesielt utsatt: De forventes å ta hånd
om familien og husets sysler. Klarer hun ikke å fullføre sine plikter vil det ofte bety at barna ikke får
den tilsyn og mat de skal ha og at hun får relasjonsproblemer med sin eventuelle ektemann.
Konstant overtidsarbeid bidrar også til å undergrave arbeidernes muligheter til å organisere seg.
Etter mange timer på arbeid vil det være svært få som har energi til overs for å drive
fagforeningsvirksomhet. Den lille fritid som er til overs etter arbeidsdagen fylles raskt opp med hvile,
måltider og sosialt samvær.

Fagforeninger uønsket
I henhold til ILO-konvensjonene om forenings- og organisasjonsfrihet og kollektive
lønnsforhandlinger (nr. 87 og 98) skal alle arbeidstakere ha rett til å danne en fagforening og
organisere seg i en fagforening etter eget ønske. De har også rett til å drive kollektive
lønnsforhandlinger med arbeidsgiveren.
Det virker å være svært vanskelig for arbeiderne å organisere seg ved de to fabrikkene vi har
undersøkt. Det finnes ingen åpen organisering ved noen av dem, men ved fabrikk A prøver noen
arbeidere å organisere seg, i skjul. Arbeiderne ved begge fabrikkene sier at de er redde for å miste
jobben hvis det ble oppdaget at de var medlem i en fagforening.
Uten en fagforening å støtte seg til er det vanskelig for arbeiderne å gjøre sin stemme hørt og å
kunne hevde sine rettigheter. De arbeidere ved fabrikk A som i det hele tatt har en arbeidskontrakt,
må akseptere at denne inneholder en klausul om at arbeideren ikke har lov å danne eller bli medlem
i en fagforening.
Fagforeningsknusing er ikke forbeholdt arbeiderne i Gurgaon, men er satt i system i mange land
verden over. Tekstilarbeidere og deres faglige representanter fra Bangladesh, Kambodsja, Kina,
Vietnam, Tyrkia og mange andre produksjonsland har de samme erfaringene: Den som organiserer
seg eller prøve å starte en fagforening blir utsatt for utskjellinger, blir banket opp, får ikke
forfremmelse, mister jobben, blir svartelistet hos andre arbeidsgivere, får dødstrusler rettet mot seg
og sin familie – eller i verste fall blir drept.
Faglig organisering er et avgjørende verktøy for å fremme krav om en levelønn. For at
4

“Syr klær for lommerusk. Hvorfor levelønn må erstatte minstelønn I klesproduksjonen.” Rapport 1/2009, Framtiden i våre hender.
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www.ilo.org
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arbeiderne på sikt skal kunne tjene mer – innenfor rammen av normal arbeidstid – er det vesentlig
at arbeiderne har en reell forhandlingsmulighet. Det er derfor et betydelig problem at en lav andel av
arbeidere i lavkostland er fagorganiserte. Selv om det i dag ikke foreligger nøyaktige beregni nger på
6
andelen fagorganiserte, anslås den i tekstilsektoren til under 10 % av arbeidsstyrken.

Om selskapene (tallene refererer til 2009/2010.)
Hennes & Mauritz
Hovedkontor: Sverige
Hovedeier: Stefan Persson med familie. Selskapet er børsnotert.
Omsetning: 127 mrd SEK
Antall ansatte (i butikk, administrasjon o.l): 87 000
Antall leverandører: 700
Produksjonsland: Kina, Bangladesh, Kambodsja, India, Indonesia, Sør Korea m.fl.
Hjemmeside: www.hm.com
Etiske retningslinjer:
http://about.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/RM_DOWNLOAD_CODEOFCONDUCT_P
DF_SWEDISH_1150270229189.pdf
KappAhl
Hovedkontor: Sverige
Hovedeier: Christian W. Jansson
Omsetning: 5,1 mrd SEK
Antall ansatte (i butikk, administrasjon o.l): 4 800
Antall leverandører: 250
Produksjonsland: Kina/Hong Kong, Bangladesh, India, Tyrkia, Litauen, Ukraina, Korea.
Hjemmeside: www.kappahl.com
Etiske retningslinjer:
http://www.kappahl.com/Documents/Miljo_o_CSR/KappAhl%20CoC%20Version%20June%202010.pdf
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“What price a living wage?” Miller, D. and Williams, P. 2009.
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Forhold fabrikk A
H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Kvalitet ha ndlar bland annat om att
våra produkter ska tillverkas på ett sätt som är miljömässigt och socialt hållbart. Vi har ett ansvar
gentemot alla som bidrar till att göra H&M till ett framgångsrikt företag. Därför ser vi det som vårt
ansvar att i nära samarbete med leverantörer och affärspartner verka för att de fabriker där H&M:s
produkter tillverkas håller en social och miljömässig standard som är långsiktigt hållbar. Det gäller
även för våra övriga affärspartners verksamheter.
Fra H&Ms etiske retningslinjer

Innledning
H&M er identifisert som kjøper av varer på fabrikk A.
14 arbeidere ble intervjuet utenfor fabrikkens område høsten 2010.
En fagforening prøver å organisere medlemmer ved fabrikken, men det er vanskelig.
Fabrikken produserer varer som krever spesialkompetanse av arbeiderne.
Det er mer enn 700 ansatte ved fabrikken. Et mindretall av disse er kvinner.
Mange arbeidere jobber i flere år ved fabrikk A fordi det er vanskelig å søke seg til andre jobber
med den kompetansen som kreves av arbeiderne. Dette setter arbeiderne i en særlig sårbar
posisjon da de ikke har mange arbeidsplasser å velge blant, gitt deres spesialisering.
Majoriteten av arbeiderne har fått jobbene sine gjennom et ansettelsesfirma.
Kommentar: Det er en generell oppfattelse av at ”hiring and firing” av arbeiderne er lettere når disse
er ansatt på midlertidig kontrakt, det vil si at fabrikkledelsen fraskriver seg ansvar for de ansatte;
ansettelsesforholdet er mellom arbeideren og ansettelsesfirmaet og alle problemer på
arbeidsplassen skal løses mellom partene. I henhold til indisk lov (The Contract Labour Ac t 1970) er
det ulovlig å ansette folk på midlertidige kontrakter når oppgavene er av en varig karakter.
Midlertidige kontrakter skal kun brukes ved særlig behov, som for eksempel ved høysesong.

Arbeidskontrakter
Arbeiderne ved fabrikk A sier at de ikke har fullgode arbeidskontrakter. Riktignok får en del av dem
ansettelseskontrakter, men disse inneholder en klausul om at arbeideren ikke har lov å danne eller
bli medlem i en fagforening. Noen får heller ikke en kopi av kontrakten og har derfor ikke noe bev is
for at en slik eksisterer. Intervjuobjektene anslår at rundt halvparten av deres kollegaer ved
fabrikken ikke har en arbeidskontrakt.
Ifølge arbeiderne forekommer ikke barnearbeid ved fabrikk A.

Arbeidstider og overtid
Arbeidsdagens skal være 8 timer og 45 minutter. Fra dette skal det trekkes 45 minutter til spise/tepause.
Arbeidere kan komme inntil 5 minutter for seint. Annen gang dette skjer blir de trukket en halv dags
lønn.
Ifølge arbeiderne er det i gjennomsnitt 4 timer overtid hver dag, noe som sammenlagt blir rundt 120
timers overtid/måned. Overtiden er ikke frivillig og betales kun med vanlig lønn, ikke
overtidsbetaling.
Alle de intervjuede sier at det i prinsipp er umulig å nekte å arbeide overtid. De overordnede truer
med å gjøre fratrekk i deres lønn og å skrive at de har fravær i den vanlige arbeidstiden. Arbeidere
som nekter å arbeide overtid en dag kan også bli straffet på en annen måte - de får ikke lov å
arbeide overtid andre dager. Dette er en straff som svir fordi arbeiderne, som h ar svært lav lønn, er
helt avhengig av å jobbe overtid for å kunne forsørge seg og sin familie.
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De intervjuede arbeiderne sier at de noen måneder i året må jobbe 200 timer overtid.
Ordinarie arbetstid får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen eller 48 timmar per vecka.
Antalet övertidstimmar får inte överstiga det antal timmar som anges i respektive lands lag. Om
arbetstidsbegränsningar saknas bör övertiden inte överstiga 12 timmar per vecka. Övertidsarbete
ska alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning ska utgå.
Fra H&Ms etiske retningslinjer
De ansatte får ikke informasjon om at de skal arbeide overtid før arbeidsdagen nesten er slutt.
Minst to søndager per måned jobbes det overtid på fabrikk A; også dette kompenseres med vanlig
lønn, ikke overtidsbetaling.
Arbeiderne får 35 rupier (4,80 kroner) i matpenger hvis arbeidsdagen fortsetter etter kl 21.30 på
kvelden.

Lønn, lønnsutbetalig, fratrekk i lønna
Följande citat ur artikel 23.3 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna ger en bra
uppfattning om H&M:s mål för sina leverantörer och affärspartner i detta sammanhang: ”Envar, som
arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans
familj en människovärdig tillvaro...”
Lön ska utbetalas regelbundet och punktligt. Vid lönesättningen ska arbetstagarens erfarenhet,
meriter och prestation beaktas. H&M:s minimikrav är att arbetsgivaren minst betala r lagstadgad
minimilön, sedvanlig branschlön eller lön som fastställts genom kollektivavtal (högsta nivån gäller).
Dessutom ska alla andra former av lagstadgade förmåner och ersättningar utgå. Oskäliga avdrag
får inte förekomma. Medarbetaren har rätt att få en skriftlig lönespecifikation med beräkningsgrund.
Fra H&Ms etiske retningslinjer
Gjennomsnittslønnen for de intervjuede ved fabrikk A er 6826 rupier (929 kroner), inklusive ov ertid
(herunder arbeid noen søndager). I måneder med ekstrem overtid kan gi arbeiderne tjene 10 000
rupier (1360 kroner), mens andre måneder er lønna helt nede i 5000 rupier (680 kroner).
Arbeiderne sier at de ikke får noen lønnsslipp og at det tar 1-1,5 måned før de får utbetalt lønna for
alle overtidstimene de har jobbet. Betalingen av den vanlige lønna utsettes også iblant. Dette er i
strid med indisk lov som slår fast at ordinær lønn og overtidsbetaling skal utbetales samtidig og uten
forsinkelse hver måned.
I fabrikk A er det ikke noen bestemt utbetalingsdag av arbeidernes lønninger.
Hvis arbeiderne er borte fra jobben, uansett årsak, blir de trukket i lønn. Ved sykdom, selv med en
bekreftelse fra sykehus, blir lønna trukket og iblant får arbeideren en ”bot” for å ha vært borte.

Produksjonsmål
Arbeiderne blir pålagt produksjonsmål, dvs. hvor mange enheter de må produsere i løpet av en gitt
tidsperiode. Arbeiderne forteller at hvis de ikke klarer å nå dette målet blir de utskjelt og truet med
oppsigelse fra de overordnede. Produksjonsmålet, som settes av overordnede, er for det meste
umulig å oppnå. En av arbeiderne uttrykker det slik: ”Det er overordnede, som ikke har peiling på
design eller vet hvor vanskelig det er å sy plagget, som setter opp produ ksjonsmålet og som regel
klarer ikke arbeiderne å nå dette målet.”

Verbale og fysiske overgrep
Alla arbetstagare ska bemötas med respekt och värdighet. Vi godtar inte att våra leverantörer, deras
underleverantörer eller övriga affärspartner använder sig av kränkande behandling eller kroppslig
bestraffning. Inga arbetstagare får trakasseras eller kränkas fysiskt, sexuellt, psykologiskt eller
verbalt.
Fra H&Ms etiske retningslinjer

9

Bak kulissene

Alle arbeiderne som ble intervjuet fortalte at verbale og fysiske overgrep skjer daglig i fabrikk A.
Arbeidere må utstå skjenn og ukvemsord fordi de ikke har nådd produksjonsmålene, fordi de (antas)
å delta i fagforeningsaktiviteter og for å ha samkvem med andre arbeidere. Dette kan også lede til
fysiske overgrep. En av de intervjuede arbeiderne beskriver det slik: ”Antall tilfeller av verbale og
fysiske overgrep har økt etter at arbeidere begynte å organisere seg”.

Fagforeningsfrihet
Alla arbetstagare har rätt att organisera sig, att ansluta sig till de organisationer de önskar och att
förhandla kollektivt. H&M godtar inte att arbetsgivaren vidtar disciplinära eller diskriminerande
åtgärder mot arbetstagare som organiserar sig eller ansluter sig till en or ganisation för att på ett
fredligt sätt tillvarata sina lagstadgade rättigheter (se även ILO -konventionerna 87, 98 och 135).
Fra H&Ms etiske retningslinjer
Arbeiderne forteller at fabrikkledelsen er sterkt imot en organisert arbeidsstab og at det er absolutt
ingen organisasjonsfrihet for arbeiderne i fabrikk A. Fabrikkledelsen/fabrikken er kjent for å ha
negativt forhold til faglige rettigheter og for å prøve å knuse arbeidernes forsøk på å organisere seg.
Det har vært flere slike saker i den senere tid.
Kun et lite mindretall av arbeidene er organisert. Fagforeningen må jobbe i skjul i fabrikken da man
frykter at fabrikkledelsen ellers vil prøve å knuse den. Likevel så mistenker
fagforeningsmedlemmene at ledelsen kjenner til at noen arbeidere er organisert – og at ledelsen har
”tystere” som observerer og rapporterer om fagforeningsaktivitetene.

Klagemekanismer; klageadgang
Arbeiderne fortalte at det ikke finnes noe system for å kunne klage inn brudd på arbeider rettigheter i
fabrikk A.

Kontroller. Etiske retningslinjer/Code of Conduct
Alle inspeksjoner og kontroller i regi av kjøperne (dvs. kleskjedene) er, ifølge arbeiderne, et
skuespill. Arbeiderne har et eget ord for dette, ”natak”. De sier at kontrollene settes i verk for å
tilfredsstille kjøperne og kontrollørene som så kan skrive fordelaktige rapporter om fabrikken. Videre
sier de at verken kjøperne eller fabrikkledelsen tar disse kontrollene på alvor. Arbeiderne får
opplæring i hva de skal si til kjøperne og hvordan de skal opptre under besøket.

Bonus, andre insentiver
I henhold til indisk lov skal en arbeider en gang i året betales 8,33% i bonus av hennes/hans årlige
inntekt. Kun tre av de 14 arbeiderne som ble intervjuet har fått en bonus i stø rrelsesorden Rs 300 1500 (41 - 204 kroner) – langt mindre enn minimumsnivå. De andre har ikke fått noen bonus i det
hele tatt, selv om de har opptjent en slik.

Kompensert fravær
The Factories Act 1948, seksjon 79, sier at arbeidere rett til 1,5 dagers betalt f ridag/måned eller skal
kompenseres ved penger hvis fridagene av en aller annen årsak ikke tas ut. Angivelig praktiseres
ikke dette ved fabrikk A.
Arbeiderne får ingen lønn når de er syke.

Ulovlige oppsigelser
Arbeiderne forteller at arbeiderne kan sies opp uten noen juridisk prosedyre. Særlig skal dette
gjelde arbeidere som snakker ledelsen imot og ”gjør sin stemme hørt”.
Iblant gis arbeidere en ”friperiode” – en periode hvor de ikke har jobb – uten noen form for
kompensasjon i henhold til det loven krever, og uten varsling i forkant. Fordi arbeiderne ved fabrikk
A har spesialkompetanse har de vanskelig for raskt å finne samme type arbeid andre steder.
”Friperioder” skaper mye problemer og økonomiske tap for de arbeiderne som blir rammet.
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Sikkerhetstiltak og ulykker. Arbeidsrelaterte plager.
Det finnes brannslukkere ved i fabrikken; disse henger på veggen. Arbeiderne sier at de ikke aner
noe om hvordan disse skal brukes, i tilfelle brann.
Det skjer sjelden alvorlige ulykker ved fabrikken. Derimot er det vanlig at arbeiderne blir skadet.
Dette skjer særlig om natta. Når arbeidere blir skadet på arbeid tas de ikke til sykehus umiddelbart,
ofte kan det gå 2-3 timer før de får skikkelig behandling.
10 av de 14 arbeiderne som ble intervjuet lider av plager som kan relateres til deres jobb. De lider
spesielt av rygg- og nakkesmerter fordi tilbringer lange arbeidsdager foran symaskinen, uten
tilstrekkelige pauser. Noen arbeidere klager over magevondt og for mye magesyre.

Opplæring og utdanning
De ansatte sier at de ikke får noen opplæring i arbeidet i fabrikk A. Hvis de gjør feil, eller hvis de
uttrykker tvil overfor de overordnede om hvordan arbeidsoppgaven skal utføres, vil arbeideren få
skjenn. Noen ganger blir de også utsatt for fysiske overgrep, slik som dytting.
Arbeiderne får ingen opplæring i sine lovfestede rettigheter.

Pensjonsfond og sykeforsikring (ESI)
I India er arbeidsgiver pålagt å sette av 12% den ansattes lønn – og en like stor sum fra
arbeidsgivers side – til det statlige pensjonsfondet. Kun 4 av de 14 som ble intervjuet sa at den
obligatoriske summen blir fratrukket deres lønn og overført til pensjonskontoen. De resterende
arbeiderne sa at deres andel blir trukket ifra lønna, men at de tviler på at denne blir overført til
pensjonskontoen.
Kommentar: Såkalt pensjonstyveri er vanlig ved mange fabrikker i området. Pensjonstyveri
innebærer at summen blir fratrukket arbeiderens lønn men ikke innbetalt på pensjonsfonds -kontoen.
De ansatte kan få tilgang til statlig sykeforsikring hvis selskapet (fabrikken) registrerer arbeideren og
trekker 1,75% fra arbeiderens lønn og 4,75% fra selskapet. 10 av de 14 arbeiderne som ble
intervjuet sa at det skjer et fratrekk fra deres lønn, men 7 av disse sier at de ikke har fått noe
forsikringskort – noe som kreves for å kunne benytte seg av ordningen.

Arbeidsmiljø; fasiliteter
Det er ikke tilstrekkelig mange toaletter og hygienen i disse er ikke tilfredsstillende.
Luftkvaliteten er meget dårlig og arbeiderne forteller at det ikke er mange nok luftkjølere i lok alene.
Sommertemperaturen beskrives som ”forferdelig” og mange arbeidere svetter selv om vinteren.
Det er tilstrekkelig med lys i produksjonslokalene.
Det finnes ingen skikkelig kantine i fabrikken.
Det finnes ingen barnepassordning i fabrikken.
Alle disse fasilitetene burde, ifølge indisk lov, være tilstede i fabrikken og fungere til arbeidernes
tilfredsstillelse.
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Forhold fabrikk B
"Vi tilbyr deg prisgunstig mote. Men prisgunstig handler ikke bare om kroner og øre. Du skal også
være fornøyd med KappAhl som selskap. Hele prosessen – fra design, produksjon, transport og
lager til butikk – skal preges av et bærekraftig helhetssyn. Vårt ansvar omfatter både mennesker og
miljø."
Fra KappAhl sin hjemmeside
H&M og KappAhl er identifisert som kjøpere av varer på fabrikk B.
14 arbeidere ble intervjuet utenfor fabrikkens område høsten 2010. Alle de intervjuede er menn.
Researchteamet ønsket også å intervjue kvinner, men dette lot seg ikke gjøre, da alle som ble spu rt
måtte hjem etter kveldens overtidsarbeid for å ta hånd om hjemmet og familien.
Det er mer enn 400 ansatte ved fabrikken. Et mindretall av disse er kvinner.
Alle de intervjuede har arbeidet mindre enn ett år på fabrikk B.
Ifølge intervjuobjektene har alle de ansatte ved fabrikken blitt ansatt direkte av selskapet, og ingen
av dem som researchteamet snakket med er ansatt gjennom et ansettelsesfirma. Om hvorfor
fabrikken har direktekontrakt med de ansatte sier de: ”… det er fordi det skal være enkelt for dem
å leie inn og si opp arbeidere”. En av dem sier at ”… når man ansettes direkte, kan ledelsen si opp
direkte. Uten å være nødt til å involvere kontraktører. Det er derfor selskapet foretrekker å ansette
direkte, hvilket ikke er til det beste for arbeideren.”
Kommentar: I Gurgaon blir det vanligere og vanligere å ansette arbeidere gjennom
ansettelsesfirmaer. Arbeidsgiverne søker å fraskrive seg ansvar, og som en konsekvens av dette
øker altså denne ansettelsesmetoden. Researchteamet mener at den sistnevn te arbeiderens
kommentar er et uttrykk for en avmakt mange opplever; uansett om man er ansatt direkte eller
gjennom et ansettelsesfirma så klarer ikke arbeiderene å hevde sine rettigheter.

Arbeidskontrakter
Kun 6 av de 14 arbeiderne som ble intervjuet har arbeidskontrakter. Mange av arbeiderne sier at når
man ansettes signerer man en arbeidskontrakt, men at man som oftest ikke får en kopi av denne.
Alle arbeidere blir gitt identitetskort.

Barnearbeid
Ifølge arbeiderne forekommer ikke barnearbeid ved fabrikk B.

Arbeidstider og overtid
Arbeidsdagens skal være 8,5 timer. Fra dette trekkes 30 minutter til lunsjpause. Det gis ingen te pause med mindre den ansatte skal jobbe overtid.
Ordinarie arbetstid får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen eller 48 timmar per vecka.
Antalet övertidstimmar får inte överstiga det antal timmar som anges i respektive lands lag. Om
arbetstidsbegränsningar saknas bör övertiden inte överstiga 12 timmar per vecka. Övertidsarbete
ska alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning ska utgå. Arbetstagare som erhåller
ackordsbaserad ersättning bör inte undantas från rätten till övertidsersättning. Alla medarbetare har
rätt till minst ett dygns ledighet under varje
arbetsperiod om sju dygn.
Fra H&Ms etiske retningslinjer
Overtidsarbeid i fabrikk B er så omfattende at arbeiderne ikke gis nok tid til å sove tilstrekkelig.
Hver dag er det, i gjennomsnitt, 13-15 timer med arbeid. Dette innebærer 5-8 timers overtidsarbeid
hver dag. Dette daglige overtidsarbeidet gir 36-48 timer overtid hver uke. I løpet av en måned vil en
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arbeider ved fabrikk B ha akkumulert 160 timer overtidsarbeid. De arbeider 27-28 dager hver
måned.
Suppliers or subcontractors should set working hours in compliance with applicable laws.
Employees should have at least one day off in seven and employees should b e permitted to refuse
overtime without any threat of penalty, punishment or dismissal.
Fra KappAhls code of conduct
Overtiden er ikke frivillig. Hvis arbeiderens navn er på oversikten over hvem som skal jobbe overtid,
er det ikke mulig å nekte å arbeide. Hvis den ansatte likevel nekter å jobbe flere timer blir hun/han
straffet; det gis ikke mulighet for å jobbe overtid på flere dager – eller arbeideren mister jobben.
Arbeiderne forteller at de får overtidsbetaling.

Lønn, lønnsutbetalig, fratrekk i lønna
Suppliers and subcontractors should pay their employees at least minimum wage or the prevailing
industry standard, whichever is greater. The amount should be sufficient to cover basic needs for
the employee and their family as well as provide some additional income. Wages and overtime
premiums plus any incentive (or piece) rates should be paid directly to the employee on time and in
full. Suppliers or subcontractors should provide their employees with paid sick leave, maternity
leave, annual leave and statutory holidays as required by law or the prevailing industry standard,
whichever is greater. Unfair or illegal deductions from wages or the removal of benefits as a
disciplinary measure are not permitted.
Fra KappAhls code of conduct
Ifølge de intervjuede arbeiderne får alle ansatte i fabrikk B en minstelønn som er i tråd med loven.
De ansatte mottar lønn og overtidsbetaling samtidig, og utbetaling skjer jevnlig.
Det at fabrikk B betaler lønn og overtidslønn og at utbetaling skjer på samme dag, er simpelthen et
lovpålegg. Intervjuobjektene sier derimot at ledelsen i fabrikken framstiller utbetalingspraksisen som
en ”tjeneste” de gjør de ansatte - og krever derfor mye engasjement og forpliktelse i gjengjeld.
Ifølge intervjuobjektene får de ansatte en lønnsslipp ved lønnsutbetalingen.
Hvis arbeiderne er borte fra jobben, uansett årsak, blir de trukket i lønn. Dette gjelder også i de
tilfeller hvor en ansatt er borte fra arbeid på grunn av sykdom. Trekk i lønn for å kompensere for når
ansatte syr feil forekommer svært sjelden. I stedet, når arbeiderne gjør feil, er de overordnede
uforskammet mot dem.
Behov for en levelønn: De intervjuede arbeiderne sier at fabrikk B er et foretrukket arbeidssted av
mange fordi det gir dem mulighet for utstrakt overtidsarbeid. De mange overtidstimene, som betales
med en høyere takst enn minstelønn (rådende minstelønn ligger mellom 4348 og 4998 rupier
(mellom 592 og 680 kroner, avhengig av kvalifikasjoner), gir rom for en vesentlig høyere lønn enn
det man kan oppnå på mange andre fabrikker.
Kommentar: Dette viser arbeidernes desperate behov for en levelønn. Det at arbeiderne foretrekker
å jobbe på en fabrikk med en så krevende arbeidstid, viser at grunnlønnen innenfor sektoren er
generelt altfor lav. Det er ingen lønn å leve av.
Når prisen på varer stiger, slik den gjør i området hvor fabrikk B ligger, og regjeringen ikke prøver å
møte denne prisstigningen i form av en økning i minstelønnen, så tvinges arbeiderne til å arbeide
ekstremt mye overtid. For fabrikk B innebærer dette overtidsarbeid som tilsvarer, i gjennomsnitt ,
bortimot en dobling av den normale arbeidstiden.

Produksjonsmål
Alle syerne og de som har til oppgave å kontrollere varene, blir gitt produksjonsmål (dvs. hvor
mange enheter de må produsere i løpet av en definert tid) hver dag. Arbeiderne hevder at hvi s de
ikke klarer å nå produksjonsmålet, blir de skjelt ut av de overordnede.
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Verbale og fysiske overgrep
Suppliers or subcontractors should treat all employees with respect and dignity. Physical
punishment or the threat thereof, sexual or racial harassment, verbal abuse or power abuse or any
other form of harassment or intimidation is unacceptable under any circumstances.
Fra KappAhls code of conduct
Både menn og kvinner blir utsatt for verbale overgrep hvis de ikke klarer å nå produksjonsmålene
eller hvis de gjør feil når de jobber; da blir de formål for utskjelling og stygge ord. De intervjuede sier
at verbale overgrep er vanlig i fabrikk B – så vanlig at de ikke engang bryr seg om å rapportere det.
“Slike overgrep er en del av vårt liv”, sier de. En annen forteller: “Jeg jobbet i Okhla, Bombay osv.
tidligere, før jeg kom til Gurgaon. Verbale overgrep er rutine i denne industrien. Verbale overgre p er
måten man disiplinerer folk på.”
I følge de intervjuede arbeiderene er ikke fysisk vold utbredt i fabrikk B.
Det er ikke rapportert om noen seksuelle overgrep mot kvinnelig ansatte og arbeiderne sier at de
heller ikke har hørt om at noe slikt skal ha skjedd. Kommentar: Det må presiseres at de intervjuede
bare er menn og at kvinnene selv ikke har svart på spørsmålet.

Fagforeningsfrihet
Ingen av arbeiderne i fabrikk B er medlemmer i en fagforening. Alle de intervjuede arbeiderne sier at
det er umulig å bli medlem i en fagforening. Hvis ledelsen fikk greie på at arbeidere hadde blitt med i
en fagforening, ville disse bli sagt opp, blir det hevdet.
All employees must be able to exercise their legal right to form or join a trade union and participate
in collective bargaining without threat of reprisal, intimidation or harassment. (ILO convention no 87,
98, 135).
Fra KappAhls code of conduct

Kontroller. Etiske retningslinjer/Code of Conduct
I forkant av besøk fra kjøperne eller kontrollører blir, ifølge intervjuobjektene, arbeiderne gitt
opplæring i hvordan de skal svare – eller ikke svare – på spørsmål i tilfelle de blir intervjuet.
Rengjørings- og vedlikeholdsavdelingen ved fabrikk B er i full sving før et besøk. Toalettene blir
vasket oftere og fabrikkgulvet blir skikkelig rengjort. Arbeiderne blir gitt nålbeskyttelse for hendene,
masker og annet beskyttelsesutstyr. Arbeiderne sier at så snart kjøperen eller kontrollørene har
dratt sin vei, blir sikkerhetsutstyret tatt tilbake. De overordnedes forklaring er at sikkerhetsutstyr vil
føre til lavere produksjon og arbeiderne vil ikke kunne oppnå produksjonsmålene.
Employees should be provided with sufficient personal protection equipment for the work being
performed. The employer is encouraged to introduce a health and safety policy for its operations.
Fra KappAhls code of conduct
Det er kun under kundebesøk og kontroller at en lege er til stede.
Arbeiderne blir fortalt at de skal si til kjøperne at de ikke har noen å klage på fabrikken, at de ikke
har noen problemer og at de ikke har behov for en fagforening eller noe lignende. De blir også drillet
til å fortelle kjøperne at “ …de bare jobber 20 timer overtid i måneden og at denne overtiden er
frivillig og skjer til dobbel lønn”.

Bonus, andre insentiver
I henhold til indisk lov skal en arbeider årlig betales 8,33% i bonus av hennes/hans årlige inntekt.
Arbeiderne sier at i fabrikk B er det bare noen av de ansatte som får bonus. Ledelsen bestemmer,
vilkårlig, hvem av arbeiderne som skal få bonus, og hvor mye som skal utbetales. I mangel på
enighet seg imellom har arbeiderne aldri klart å spørre om hvorfor det er slik. Det som derimot
fremkommer av intervjuene, er at alle arbeiderne på fabrikken er svært bekymret for denne vilkårlige
praksisen.
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I intervjuene ble det også sagt at en arbeider, som hadde snakket om bonus til sine kollegaer,
hadde fått sparken.
Arbeiderne ved fabrikk B har angivelig ikke andre insentiver. Det blir ikke engang gitt penger til mat
når de arbeider overtid om natten, sier intervjuobjektene.

Kompensert fravær
The Factories Act 1948, seksjon 79 sier at arbeidere rett til 1,5 dagers betalt fridag/måned eller skal
kompenseres ved penger hvis fridagene av en aller annen årsak ikke tas ut. Arbeiderne sier at dette
7
ikke skjer ved fabrikk B. Fabrikken gir bare fem dagers betalt ferie per år . For alt annet fravær
trekkes den ansatte i lønn.
Arbeiderne sier at det er generelt vanskelig å få fri; man må levere inn en søknad og vente på
godkjenning. I høysesongen er det praktisk talt umulig å få fridager, uansett hvor al vorlig årsaken
skulle være. I lavsesong er det noe lettere å få en fridag.
Arbeiderne får ingen lønn når de er syke. Angivelig kan det å ta fri, uten at man har fått tillatelse til
det, føre til at arbeideren blir sagt opp. Dette gjelder selv ved sykdom.

Ulovlige oppsigelser
Hvert år, i lavsesongen, blir arbeidere ved fabrikk B ulovlig sagt opp. Arbeiderene sies opp for en
måned eller mer, uten kompensasjon. I henhold til indisk lov skal arbeidere betales en halv
dagslønn for hver dag de ikke får lov å møte til arbeid, men dette skjer ikke ved fabrikk B.
Fabrikkledelsen skal på forhånd innhente tillatelse fra Arbeidsdepartementet om eventuelle
oppsigelser, men dette skjer angivelig ikke (researchlederen har sjekket med departementet). De
ansatte sies opp på kort varsel. Intervjuobjektene sier at ledelsen formidler oppsigelsen slik: “Vi gir
deg fri en måned fordi vi ikke har nok ordre. Du kan begynne å jobbe igjen [dato]”.

Sikkerhetstiltak og ulykker. Arbeidsrelaterte sykdommer
Det finnes brannslukkere ved i fabrikken, i hver etasje. Arbeiderne sier at de ikke blir gitt noen
opplæring i hvordan brannslukkerne fungerer. Det avholdes heller ingen brannøvelser i fabrikken.
I følge intervjuobjektene har det ikke har skjedd noen store ulykker ved fabrikk B.
Iblant kan arbeidere få småskader, og disse blir tatt hånd om. Derimot får ikke arbeiderne gå hjem
etter at slike skader oppstår; de må fortsette arbeidet.
Det finnes et førstehjelpsskrin med noen medisiner tilgjengelig.
Hodepine, magevondt og annet ser ledelsen på som en unnskyldning. Som oftest blir ingen medisin
gitt, men den ansatte må fortsette å jobbe. For å kunne forlate fabrikken trenger arbeideren et
passerpass (eng. gate pass). De blir ikke utstedet uten spesialtillatelse fra de overordnede, og som
regel gir ikke de overordnede den nødvendige tillatelsen.
I fabrikk B finnes en lege tilgjengelig kun når kundene/kjøperne er på besøk, sier de som ble
intervjuet.
Alle arbeiderne som ble intervjuet, sier de lider av en eller annen yrkesrelatert plage slik som vondt i
ryggen, nakkevondt osv. Dette skjer fordi de sitter for lenge, uten å kunne ta nok pause mellom
øktene. 9 av de 14 fortalte at de har problemer med magen; for mye magesyre, magevondt og
lignende.
Suppliers and subcontractors should comply with applicable laws and regulations and
provide employees with a safe and healthy working environment. Employees should be provided
with sufficient personal protection equipment for the work being performed. The employer is
encouraged to introduce a health and safety policy for its operations.
7

Gazetted holidays with pay in a year.
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Fra KappAhls code of conduct

Opplæring og utdanning
De intervjuede sier at de ansatte ikke får noen som helst opplæring i arbeidet i fabrikk B. Videre
hevder de at i tilfeller hvor arbeidere spionerer på sine kollegaer, for at ledelsen skal få vite hva
arbeiderne driver med (for eksempel om de tenker på å organisere seg i en fagforening), kan de bli
forfremmet til en høyere stilling.

Pensjonsfond og sykeforsikring (ESI)
I India er arbeidsgiver pålagt å sette av 12% den ansattes lønn – og en like stor sum fra
arbeidsgivers side – til det statlige pensjonsfondet. De intervjuede sier at summen trekkes fra deres
lønn, men at de ikke får noe bevis på at dette beløpet overføres til kontoen som ledelsen i fabrikk B
hevder å ha etablert for slike formål. På lønnslippen står nummeret til pensjonskontoen, men siden
arbeiderne ikke har noe bevis for at pengene er overført, er de i tvil om dette faktisk har skjedd.
Ansatte kan få tilgang til statlig sykeforsikring hvis selskapet (fabrikken) registrerer arbeideren og
trekker 1,75% fra arbeiderens lønn og 4,75% fra selskapet. De ansatte skal da få et
sykeforsikringskort. De intervjuede arbeiderne sier at ikke alle får et slikt kort; at kanskje anslagsvis
bare 1/3 av de ansette har fått dette. Uten et sykeforsikringskort er arbeideren henstilt til leger og
klinikker utenfor forsikringsordningen, noe de ikke har råd til å bruke. Løsnin gen blir å kjøpe medisin
fra lokale apotek hvor den medisinske kompetansen er begrenset.

Arbeidsmiljø; fasiliteter
Det er tilstrekkelig antall toaletter, men utover dagen er hygienen i disse ikke tilfredsstillende.
Luftkvaliteten er dårlig om sommeren. Det ikke er mange nok luftkjølere i lokalene. Selv om
vinteren er det varmt.
Det er tilstrekkelig med lys i produksjonslokalene.
Det finnes ingen skikkelig kantine i fabrikken.
Det finnes ingen barnepassordning i fabrikken, selv om dette er lovpålagt for fabrikker med det
antall ansatte som fabrikk B har.
Alle disse fasilitetene burde, ifølge indisk lov, være tilstede i fabrikken og fungere til arbeidernes
tilfredsstillelse.

Arbeiderne – hva ønsker de?
I løpet av intervjuene har arbeiderne gitt uttrykk for hvilke tiltak som så raskt som mulig burde
gjennomføres for at arbeidsplassen skal bli bedre. Det var mange forslag - her kommer de som
fremstår som de viktigste:
▪ Arbeidernes organisasjonsfrihet skal respekteres. Det må settes opp et oppslag på fab rikken som
sier at arbeidstakere har rett til å danne en fagforening, eller bli medlem, uten frykt for rep resalier.
▪ Fabrikken skal umiddelbart omgjøre midlertidige ansettelser og tilby fast arbeid i stedet.
▪ Alle ansatte skal gis en skikkelig arbeidskontrakt (dvs. uten fagforeningsfiendtlig klausul).
▪ Overtid skal være frivillig og betales med dobbel lønn.
▪ Verbale og fysiske overgrep fra overordnede må ikke forekomme.
▪ Arbeidstakerne skal gis betalt sykefravær.
▪ Det må gis et pensjonstilbud til alle arbeidere. Summen til pensjonsfondet må trekkes fra den
ansattes og arbeidsgiverens konto og de ansatte må få nummeret til fondskontoen.
▪ Alle ansatte må tilbys en sykeforsikringsordning og et forsikringsbevis.
▪ God ventilasjon i fabrikken og tilgang til trygt drikkevann.
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