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En undersøkelse om tekstilarbeideres kjøpekraft.

SAMMENDRAG
Fortsatt finnes det de som hevder at lave tekstilarbeiderlønninger i produsentland i Asia ikke er et
stort problem fordi prisene på varer og tjenester også er svært lave. De mener med andre ord at
kjøpekraften til de som syr våre klær kan anses som tilfredsstillende, om enn ikke god. Stemmer
dette med virkeligheten?
Denne rapporten bygger på Framtiden i våre henders tidligere undersøkelse, "Mye arbeid - små
marginer"1, som ble lansert i 2010. Også i vår nye rapport har vi sett nærmere på det rådende
lønnsnivået, minstelønnen og kjøpekraften blant tekstilarbeidere i et utvalg asiatiske land for å
finne ut hvor langt lønnen strekker til. Resultatene viser at kjøpekraften til tekstilarbeiderne i
Kambodsja, Bangladesh, India og Indonesia er svært lav. I Tyrkia og Kina er den noe bedre, men
arbeiderne i disse landene må likevel jobbe lange dager for å kunne kjøpe selv de mest
grunnleggende matvarene.
Klær fra disse seks landene stod for omtrent 70 prosent av Norges totale klesimport i 2014.
Hovedfunn:
- I fire av de seks landene er ikke en timelønn engang nok til å kjøpe én kilo løk. Arbeiderne i
Bangladesh, India, Indonesia og Kambodsja får bare rundt 0,5 kilo løk for én times arbeid. En
kinesisk tekstilarbeider i utvalget til denne rapporten kan kjøpe drøyt 2 kilo løk, mens deres
tyrkiske kollegaer kan kjøpe en langt større mengde, nesten 7,5 kilo. En norsk tekstilarbeider kan til
sammenligning kjøpe 10 kilo løk for samme arbeidsinnsats.
- Ris er en vanlig matvare i samtlige land i denne undersøkelsen. I Bangladesh og India kan
tekstilarbeiderne kjøpe rundt 3/4 kilo ris for timelønnen sin, mens timelønnen i Indonesia og
Kambodsja dekker innkjøp av omtrent 1 kilo av den samme varen. I Tyrkia kan arbeideren kjøpe 1,6
kilo, i Kina nesten 2,4 kilo, mens deres norske tekstilkollegaer får hele 16,5 kilo ris for sin timelønn.
- Kjøtt er en like dyr som sjelden vare for de fleste tekstilarbeidere. Arbeidere i Indonesia,
Bangladesh og Kambodsja må jobbe henholdsvis rundt 12, 13 og 15 timer for å ha råd til én kilo
kjøtt. Selv i Tyrkia, hvor tekstilarbeiderne har større kjøpekraft, tilsvarer kjøp av én kilo lammekjøtt
i underkant av åtte timers arbeid. En kinesisk arbeider må stå på i mer enn seks og en halv time for
å kunne kjøpe 1 kilo kjøtt, mens det «bare» trengs tre timers arbeid for å kunne kjøpe en kilo
svinekjøtt . En norsk tekstilarbeider kan derimot kjøpe 2,5 kilo kjøtt for sin timelønn, noe som
tilsvarer i underkant av en halv times arbeid.
- Kylling er et billigere alternativ til rødt kjøtt og er derfor en, relativt sett, vanligere vare blant
asiatiske tekstilarbeidere. I Kambodsja og Bangladesh må de jobbe mellom 5 og 6 timer for å kunne
kjøpe én kilo kylling, mens den samme mengden krever 3,5 timers innsats i India og Indonesia, og
tre timers innsats i Kina. I Tyrkia slipper tekstilarbeideren unna med drøyt én time, mens deres
norske kollegaer kan kjøpe den samme mengden kylling etter 24 minutter på arbeid.
- Å betale for offentlig transport til og fra fabrikken gjør et stort innhogg i lommeboken til
lavtlønnede tekstilarbeidere. I Kambodsja, India og Indonesia må arbeiderne jobbe opp mot
henholdsvis 21, 31 og 34 timer for et månedskort slik at de kan komme seg på jobb. I India tilsvarer
dette en sjettedel av månedslønnen for flere av informantene. I Norge tilsvarer prisen på et
månedskort i Oslo fem timers arbeid.

"Mye arbeid - små marginer, Framtiden i våre hender 2010. http://www.framtiden.no/arbeidsnotater/arbeidsnotater -2010/436-myearbeid-sma-marginer/file.html
1

3

Dårlig råd med nål og tråd

- Skader eller sykdom reduserer ikke bare inntektene ved at tekstilarbeiderne kanskje må være
borte fra jobb i en kortere eller lenger periode. For å ha råd til en legetime må tekstilarbeidere i
Tyrkia jobbe en halv uke, mens deres kollegaer i Bangladesh må jobbe hele 84 timer. En kinesisk
tekstilarbeider må jobbe i 3 timer for å råd til en grunnleggende helseundersøkelse. Arbeiderne i
Kambodsja som deltok i undersøkelsen oppga at de rett og slett ikke har råd til å gå til legen med
sin nåværende lønn, men et grovt overslag viser at de må jobbe drøyt 10 timer for prisen på en
legekonsultasjon. En norsk tekstilarbeider må til sammenligning bare jobbe drøyt én time for å ha
råd til å gå til legen.
Lønningene vi har kartlagt er jevnt over lave eller svært lave, mens arbeidsdagene er mange og
lange. Vår undersøkelse viser at det gjennomsnittlige antallet timer en arbeider er på jobb varierer
fra 189 til 282 i måneden, avhengig av hvilken fabrikk vedkommende jobber på. Overtidsarbeid er
ofte et krav fra arbeidsgiverne, noe som gjør allerede lange uker enda lenger. Men overtid er ikke
bare en ordre fra fabrikkledelsen, det er også noe mange arbeidere, enten de faktisk ønsker det
eller ikke, tar på seg for å få endene til å møtes, for å kunne gi barna en noe bedre utdanning enn
de selv har fått, eller for å kunne sende penger hjem til familien på landsbygda.
Nesten alle arbeiderne som danner grunnlaget for denne rapporten jobber i fabrikker som syr klær
og lignende for kjente merkevareselskaper. Fabrikkene i undersøkelsen produserer angivelig for
kleskjeder som H&M, Zara, Mango, Massimo Dutti, C&A, Primark, M&S, adidas og K-Mart.
I de senere årene har flere av kleskjedene ikke bare anerkjent begrepet levelønn, men også et
stykke på vei nedfelt kravet i sine etiske retningslinjer. Noen selskaper har satt i gang
prøveprosjekter for å få økt lønnsnivået til arbeiderne, men få har konkrete fremskritt å vise til så
langt.
Sammenlignet med rapporten om tekstilarbeideres kjøpekraft som Framtiden i våre hender ga ut i
20102, har det skjedd visse positive endringer i kleskjedenes lønnspolicy. Få av de selskapene som
den gang ble undersøkt stilte klare krav til at arbeiderne i deres leverandørkjede skulle ha en
levelønn - en lønn til å leve av. Nå har flere av selskapene videreutviklet sine krav: Noen bruker
begrepet levelønn, andre slår fast at lønnen skal kunne opptjenes innenfor en normal arbeidsuke,
mens et par kleskjeder i sine etiske retningslinjer presiserer at lønnen skal dekke behovene til
arbeiderne og deres familier.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDERS KRAV TIL KLESKJEDENE:
• Selskapene må i henhold til FNs veiledende prinsipper 3 og OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper4 anerkjenne at de har et selvstendig ansvar for å sikre menneskerettigheter i sin
leverandørkjede. Dessuten må de utvise nødvendig aktsomhet (eng. "due diligence") og kartlegge
risiko for brudd på menneskerettighetene ved fabrikkene de kjøper varer fra.

"Mye arbeid - små marginer ", Framtiden i våre hender 2010. http://www.framtiden.no/arbeidsnotater/arbeidsnotater-2010/436mye-arbeid-sma-marginer/file.html
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• Retten til å tjene nok for å kunne leve et liv i verdighet er en menneskerett. Følgelig må levelønn
må være et eksplisitt krav i kleskjedenes etiske retningslinjer, og det må lages en strategi for
implementeringen av levelønn, knyttet opp til tidsfrister.
• Kleskjedene må samtidig identifisere hvor mye av det et klesplagg koster som går til arbeiderne
(eng. "ring fence the labour cost") og betale mer for varene de kjøper slik at det skaper en
mulighet for økte lønninger.
• Kleskjedene må sikre arbeiderne retten til fritt å kunne organisere seg i en fagforening ved
fabrikkene hvor de arbeider. Det kan gjøres ved at leverandørene undertegner en
”organisasjonsrettsgaranti”, der det garanteres fri tilgang for fagforeninger ved alle arbeidsplasser,
i tillegg til at fabrikkledelsen plikter å delta i forhandlinger når fagforeningen er vel etablert.
• Selskapene må signere en global rammeavtale av bindende karakter med global fagbevegelse
som omfatter alle fabrikker og ansatte i leverandørkjeden.
• Kleskjedene bør supplere en slik global rammeavtale med en juridisk bindende avtale med
arbeidsgiversiden og fagforeninger på nasjonalt nivå i respektive produksjonsland. Sentralt i
avtalen må være at lønna i fabrikkene skal kunne økes ved forhandlinger.
• Selskapene bør anerkjenne og gi sin støtte til lønnskrav hvis det blir framført av en bred
fagbevegelse i det aktuelle produksjonslandet.
• Kleskjedene må gjøre det klart for omverdenen at de vil forplikte seg til å kjøpe varer fra landet,
selv om minstelønna øker.
• Større åpenhet: Kleskjedene må offentliggjøre navn og adresse til alle leverandører og
underleverandører de benytter. Oppdaterte leverandørlister må gjøres tilgjengelige for
allmennheten via selskapets hjemmeside. Selskapene må også være åpne om sitt arbeid for en
levelønn, og levelønnsprosjekter må kunne etterprøves. Dessuten vil slik informasjon kunne legge
et godt grunnlag for andre kleskjeders arbeid for høyere lønn.
• Sist, men ikke minst: Kleskjedene må legge enda større press på myndighetene i
produksjonslandene for at den nasjonale eller regionale minstelønnssatsen til tekstilarbeidere skal
revideres årlig eller oftere - og da til et nivå som ligger tettere opp til fagbevegelsens krav enn det
som er tilfelle i dag.

BAKGRUNN:
De siste årene har det vært et sterkt og økende søkelys på sultelønninger og elendige
arbeidsforhold for arbeidere i tekstilindustrien i utviklingsland. Kollapsen av Rana Plaza i Dhaka i
Bangladesh, som huset fem tekstilfabrikker, trakk med seg 1138 arbeidere i døden, skadet og
lemlestet minst 3000, gjorde barn foreldreløse og ektefeller til enker og enkemenn. I tillegg til sorg
og savn, medførte de mange dødsfallene og lemlestelsene at de rammede familienes inntektskilde,
i noen tilfeller den eneste, ble borte. Dette er den mest fatale hendelsen i tekstilproduksjonens
historie, og den førte til at de kritikkverdige forholdene i tekstilindustrien ble kringkastet i globale
medier. Denne såkalte ulykken, som kunne ha vært unngått hvis kleskjeder, fabrikkeierne og
5
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bangladeshiske myndigheter hadde tatt sitt ansvar, ble en øyeåpner for mange som tidligere hadde
hatt begrenset eller ingen kunnskap om klesindustriens skyggesider. Uttrykket "prisen betales et
annet sted" ble allemannseie over natten. Arbeiderne i Rana Plaza produserte sannsynligvis også
for det norske markedet, blant annet gjennom merkevareselskapene Benetton og Mango.
Denne rapporten handler ikke om Rana Plaza, men om noe som ble svært synlig i forbindelse med
kollapsen: Mange tekstilarbeideres utsatte posisjon, ikke bare i Bangladesh, men også i en rekke
andre land i Asia, hvor mesteparten av klærne som ender opp på det norske markedet kommer fra.
Anstendige lønninger, retten til å organisere seg i en fagforening etter fritt valg og retten til en fast
arbeidskontrakt, er noen av de mest sentrale utfordringene som tekstilarbeidere og deres faglige
representanter sliter med. Lave lønninger trenger ikke å bety lav kjøpekraft, men som oftest kan
arbeidernes vanskeligheter med å få endene til å møtes spores tilbake til et lavt lønnsnivå. Selv det
å få dekket familiens grunnleggende behov fremstår for mange som uoppnåelig, til tross for mye
overtidsarbeid, enten det er etter eget ønske for å kunne tjene litt mer, eller pålagt av
arbeidsgiveren. Fortsatt lever forestillingen om at lave lønninger går hånd i hånd med et lavt
kostnadsnivå - og at et lavt lønnsnivå derfor ikke nødvendigvis er så kritikkverdig som man først
kan få inntrykk av. For å utfordre nettopp slike holdninger, har vi her sett nærmere på lønnsnivå og
kjøpekraft blant arbeidere noen utvalgte land.
Mange land i verden opererer i dag med lovbestemt minstelønn for ulike sektorer i samfunnet.
Minstelønn er den minste lovregulerte sum en arbeider skal tjene per time, dag eller måned. I
utgangspunktet skal den være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov for arbeideren og
hans/hennes familie. Realiteten er imidlertid annerledes. Det finnes en rekke rapporter som viser
at minstelønna for asiatiske tekstilarbeidere ikke er en lønn de kan leve et verdig liv av. 5 Det meste
av klesproduksjonen foregår dessuten i en håndfull land hvor det sosiale sikkerhetsnettet er svakt
eller fraværende. Fattige mennesker i disse landene lever et usikkert liv; skade eller sykdom hos
hovedforsørgeren kan snu hele familiens tilværelse på hodet og sette arbeiderne i gjeld. Dette
viser blant annet en rapport om levekårene til elektronikk- og tekstilarbeidere i Bangalore og
Sriperumbudur i India.6 Til tross for at de jobber heltid, og ofte langt mer, har mange arbeidere
gjeld grunnet sykdom hos et familiemedlem. Med få unntak opplever de som ble intervjuet at
livene deres ikke vil bli bedre med den nåværende inntekten og at deres framtidsutsikter er mørke.
Likevel er det i dag stor enighet om at ekstremt lave lønninger bidrar til å undergrave
enkeltindividers og lokalsamfunns velferd og utvikling. Men et annet scenario er mulig: Ved å øke
lønningene i lavkostland vil man bidra til utvikling av landenes arbeidskraft, arbeidernes
kompetanse, innsatsvilje og styrke (f.eks. forbedret helse) 7. Det blir også rettet oppmerksomhet
mot viktigheten av en økning i nasjonalt forbruk som en slags kur mot økonomiske nedgangstider.
Mange økonomer anerkjenner nå at produksjonsland ikke klarer å sikre økt produksjon og høy
sysselsetting kun gjennom eksport av varer. Det å sikre arbeiderne en levelønn vil være et sentralt
virkemiddel for å øke det nasjonalt konsumet, skape flere arbeidsplasser og sikre landets
økonomiske utvikling.
Vi vil i dette notatet trekke frem og diskutere eksempler fra tekstilsektoren. Denne sektoren har
over flere tiår vært under press fra fagbevegelse, frivillige organisasjoner og forbrukere med krav
om å bedre arbeidsvilkårene i sin leverandørkjede. Klesproduksjonen er følgelig en sektor hvor
kampen for høyere lønninger og bedre arbeidsforhold har vært betydelig. Tidvis har det gitt
ønskede resultater, men fortsatt er uverdige vilkår svært utbredt.
Se for eksempel "Work Faster or Get Out", Human Right's Watch 2015. https://www.hrw.org/report/2015/03/11/work-faster-or-getout/labor-rights-abuses-cambodias-garment-industry eller "Skreddersydde lønninger" (eng. "Tailored Wages"), Clean Clothes
Campaign, 2014. http://www.framtiden.no/201404106417/aktuelt/levelonn/kjente-kleskjeder-sikrer-ikke-levelonn.html
5

«Mind the Gap – How the global brands are not doing enough to ensure a dignified life for workers in the garment and electronics
industry in India.» http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2015/749-mind-the-gap-arbeidsforhold-i-kles-ogelektronikkbransjen/file.html
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Følg blant annet den svenske nasjonaløkonomen Stefan Wylder sin diskusjon om «effektive lønninger».
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IMPORT AV KLÆR TIL NORGE
Alle kleskjedene som dekkes av undersøkelsen har produksjon i mange land, men ingen av dem
eier tekstilfabrikkene selv. Det som kjennetegner produksjonslandene er at de er såkalte
lavkostland, hvor det er svært billig å produsere klær og sko.
Tabell 1. Import av klær og tilbehør (tonn) i 2010 og 2014, samt andel av total import av denne
varegruppen, fra de elleve største tekstilproduserende land i Asia sortert i størrelsesorden, samt alle land
Norge importerer fra totalt. 8
Land

Import
2010

Import
2014

Oppgang/nedgang

Andel av total import
2010

Andel av total import
2014

Kina

46466

37881

-18 %

57 %

48 %

Bangladesh

6070

8675

+43 %

7%

11 %

Tyrkia

5148

4775

-7 %

6%

6%

Malaysia

2315

2645

+14 %

3%

3%

India

2952

2605

-12 %

4%

3%

Pakistan

1636

2033

+24 %

2%

3%

Vietnam

1166

1625

+39 %

1%

2%

Thailand

861

1091

+27%

1%

1%

Kambodsja

738

1046

+42%

1%

1%

Sri Lanka

728

944

+30 %

1%

1%

Indonesia

725

801

+10%

1%

1%

84 %9

80 %10

import 2010-2014

Totalt

Total import alle
land11

81758

78376

-4 %

Norge importerte i overkant av 78 000 tonn klær i 2014, en nedgang på drøyt 3000 tonn fra 2010
(tabell 1). Den absolutt største importandelen av klær kommer fortsatt fra Kina, som står for litt
under halvparten av klærne vi importerer til Norge. Nedgangen av Kinas andel av den totale
importen av klær til Norge 2010 - 2014 har vært på nærmere ni prosentpoeng siden 2010. Den
faktiske nedgangen i import fra Kina til Norge har vært på 18 prosent i den samme perioden.
Bangladesh og Tyrkia står også for en betydelig andel av den norske klesimporten. Importen fra
lavkostlandet Bangladesh har økt kraftig de siste årene, og landet står nå for 11 prosent av den
totale klesimporten, mot syv prosent tilbake i 2010. Til tross for en viss nedgang i importen av klær
fra Tyrkia siden 2010, står fortsatt landet for rundt seks prosent av den totale importen til det
norske markedet.

8

Kilde: SSB 2015, www.ssb.no

9

Import fra disse landene utgjorde totalt 84 prosent av Norges samlede import i 2010.

10

Import fra disse landene utgjorde totalt 80 prosent av Norges samlede import i 2014.

11

Total import alle land som listet i SSBs importstatistikk
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METODE
Denne rapporten bygger på en tidligere rapport som Framtiden i våre hender har utgitt om
tekstilarbeidernes kjøpekraft; "Mye arbeid - små marginer", som ble lansert i 2010. Endringer i
spørreskjemaet til arbeiderne fra undersøkelsen i 2010 til den undersøkelsen som nå foreligger,
gjør at undersøkelsene ikke er direkte sammenlignbare. Vi må følgelig avstå fra å foreta noen
nærmere analyse av funnene i de to.
Vi har innhentet informasjon om arbeidernes kjøpekraft i et utvalg land med betydelig kles- og
tekstilproduksjon. Dette er gjort i samarbeid med representanter fra fagbevegelse og frivillige
organisasjoner i de samme landene: Kina, Bangladesh, Tyrkia, India, Kambodsja og Indonesia.
Innsamlede opplysninger om minstelønn, reell lønn (eng. "take home wage"), antallet arbeidstimer
og pris på en rekke matvarer og andre livsnødvendigheter danner grunnlaget for undersøkelsen.
Minstelønn er den lønna som er fastsatt ved lov i produksjonslandet og/eller som er forhandlet
frem mellom partene i arbeidslivet. Reell lønn er den lønna som arbeiderne faktisk tjener; dette
inkluderer overtid, bonuser, lønnstillegg og andre goder.
Partnerorganisasjonene ble bedt om å intervjue minst 20 arbeidere ved minimum to ulike
tekstilfabrikker for å kartlegge lønnsnivået deres. Våre samarbeidspartnere ble også bedt om å
oppgi lovbestemmelsene for lønn og arbeidstid, samt å samle informasjon om prisen på ulike varer
og tjenester, slik at vi kunne få oversikt over tekstilarbeidernes kjøpekraft.
I Indonesia har vi samlet informasjon fra to ulike regioner: Jakarta og Sukubami. I India har våre
informanter kontaktet arbeidere fra to ulike soner i Karnataka-provinsen. I Kina stammer
informasjonen fra arbeidere i Dongguan og Guangzhou. I Bangladesh stammer opplysningene fra
Dhaka og i Kambodsja fra Phnom Penh.
Vi understreker at opplysningene som gjengis er basert på intervjuer med et utvalg arbeidere, samt
erfaringer fra representanter innen fagbevegelse og frivillige organisasjoner. Datamaterialet
representerer således et øyeblikksbilde av lønnsnivå og kjøpekraft ved de utvalgte fabrikkene og i
den gjeldende regionen.
Norge har ikke en lovbestemt minstelønn, slik mange andre land har. I Norge blir lønningene
bestemt gjennom kollektive forhandlinger og tariffavtaler. For å belyse forskjellene mellom
kjøpekraften i Norge og de asiatiske landene i undersøkelsen, har vi derfor valgt å bruke den
norske tekoindustriens laveste lønn for perioden 2014-2016: 130,60 kroner per time. Denne
timelønnen gjelder en ufaglært og nyansatt arbeider over 18 år, uten tidligere arbeidserfaring, og
beløpet er bestemt gjennom en avtale mellom NHO/Norsk industri og LO/Fellesforbundet.12
For å sette opplysningene om lønn og kjøpekraft i produsentland i sør i et større perspektiv, har vi
også laget en oversikt over etiske retningslinjer, produksjonsland og lønnspolicy for arbeidere som
produserer klær for syv kleskjeder med norske, svenske og danske eiere. Denne informasjonen er i
all hovedsak hentet fra de respektive selskapenes hjemmesider. De utvalgte kleskjedene er H&Mgruppen, Gina Tricot, KappAhl, Lindex, Varner-gruppen, Voice AS og Bestseller AS. Disse
kleskjedene er noen av de med størst andel på det norske markedet, og alle var også dekket i
Industrioverenskomsten 2014-2016 - overenskomst mellom NHO/Norsk Industri og LO/Fellesforbundet, gjeldende fra 1.4.2014 til
31.3.2016, s.158, Kap. II Lønnsbestemmelser, § 2.2 Normallønn. Nettside besøkt 8. oktober 2015. URL:
http://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/tariffavtaler_overenskomster/industrioverenskomsten_2014_2016.pdf
12
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undersøkelsen fra 2010.
Samtlige vekslingsrater er hentet fra XE – Currency Converter (www.xe.com) i september 2015.

HVA ER EN LEVELØNN?
Levelønn er nå et etablert og anerkjent begrep, og et kampanjemål for fagforeninger og
menneskerettighetsorganisasjoner verden over. Levelønn er ment å være en økonomisk og
moralsk minstestandard. Overgangen til levelønn skal imøtekomme arbeiderens grunnleggende
behov og være høy nok til å forbedre hans/hennes levestandard. Framtiden i våre hender
definerer, i likhet med mange andre organisasjoner, levelønn slik:
”En lønn som innenfor en normal arbeidsuke dekker de grunnleggende behov
arbeideren og hans/hennes familie har, slik som mat, rent vann, husrom, klær,
utdanning for barna, grunnleggende helsetjenester og litt ekstra til sparing
og/eller uforutsette utgifter.”

RESEARCH I SEKS ASIATISKE LAND
BANGLADESH – JOBBER OVERTID I STRID MED LOVVERKET
Vi har innhentet informasjon fra totalt 20 arbeidere ved 15 ulike fabrikker i Bangladesh. Den
fastsatte minstelønna i landet er 5300 taka i måneden for en ufaglært tekstilarbeider, mens den er
5800 for en faglært arbeider. Reell månedslønn til arbeiderne i vår undersøkelse ligger noe over
dette (tabell 2).

Tabell 2. Oversikt over reell månedslønn slik den er rapportert av våre partnere og lovbestemt minstelønn
i Bangladesh – og differansen mellom de to.
Land

Reell månedslønn (RML)13

Lovbestemt minstelønn (LM)14

Differanse (RML/LM)

Bangladesh

6451 taka

5800 taka

1,11

De intervjuede tekstilarbeiderne i Bangladesh jobber minst 48 timer i uken, men siden den reelle
månedslønnen oppgitt fra våre partnere er uten overtid, og dermed også uten overtidstillegg, er
differansen mellom reell månedslønn og lovbestemt minstelønn lavere (nå 1,11) enn den ville ha
vært hvis overtidstillegget var inkludert.

Angitte lønninger er uten overtidstillegg. Researcher oppgir at arbeiderne jobber mellom 48 og 160 timer overtid per måned.
Arbeiderne har i gjennomsnitt 70 timer overtid per måned. Denne betales vanligvis med dobbel lønn. Den oppgitte månedslønnen er
beregnet gjennomsnittslønn basert på tall fra de 20 arbeiderne som ble intervjuet.
13

Våre researchere oppgir en minimumslønn på 5800 taka per måned for alle som syr/betjener ulike maskiner, og 5300 taka for
ufaglærte arbeidere. Utgangspunktet for sistnevnte er en grunnlønn på 3000 taka, der arbeiderne i tillegg får 1200 taka til b olig, 250
taka i helsetillegg, 200 taka i transporttillegg og 650 taka i mattillegg. En faglært arbeider vil altså få 500 taka mer på toppen av dette.
14
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I henhold til loven kan arbeiderne jobbe 12 timer overtid hver uke, mens de intervjuede
arbeiderne i denne undersøkelsen i gjennomsnitt oppgis å jobbe rundt 70 timer overtid hver
måned. Dette er med andre ord vesentlig mer enn det loven tilsier. Derimot gis det som regel
overtidstillegg for arbeid utover den normale åttetimersdagen - betalingen oppgis å være det
dobbelte av vanlig timelønn.
Tabell 3. Oversikt over reell timelønn, et utvalg indikatorer på kjøpekraft og antall timer i en
arbeidsmåned i Bangladesh.
Land

Reell
timelønn15

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene 16

Timer per
mnd.17

Bangladesh

29,9 taka

0,07 kg kjøtt (uspesifisert) eller

216

0,20 kg kylling
0,75 kg ris
0,50 kg løk
0,12 kg fisk
1,20 kg poteter
0,50 kg bønner
0,50 kg gulrøtter
1 % av en legetime (ikke inkl. medisiner, men inkl. tester slik som
blodprøve, EKG og lignende)
1,50 billetter med offentlig transport (t/r) 18

Selv om utstrakt overtidsarbeid er i strid med lovverket, vet vi både av erfaring og på bakgrunn av
informasjon som framkom i intervjuene at arbeiderne i utgangspunktet ikke har råd til å si nei til å
jobbe utover normal arbeidsdag. Grunnlønnen rekker nemlig ikke spesielt langt når det kommer til
innkjøp av mat og andre nødvendige varer og tjenester (tabell 3). En 8 timers arbeidsdag på
tekstilfabrikkene gir arbeiderne råd til én kilo fisk, mens de må jobbe 5 timer for tilsvarende
mengde kylling. Kjøtt (her uspesifisert) er betraktelig dyrere, og for å ha råd til én kilo kjøtt må
arbeiderne jobbe nærmere 13,5 timer. En stor andel av Bangladesh’ innbyggere er riktignok
vegetarianere, men kjøtt og fisk er langt dyrere enn om man sammenligner med norske forhold.
Også grønnsaker belaster et magert husholdningsbudsjett: Tall fra våre informanter viser at
arbeiderne må jobbe 2 timer for å ha råd til én kilo av enten løk, bønner eller gulrøtter.
Om arbeiderne skulle bli syke, er det lite sannsynlig at de har råd til legeundersøkelse- eller
behandling. En legetime koster angivelig 2500 taka, og med rundt 30 taka i timelønn, betyr det at
tekstilarbeiderne må jobbe nærmere 84 timer for å ha råd til en grunnleggende helsekontroll. Det
er imidlertid mulig å få en rimeligere legekonsultasjon enn dette, hvis det kun dreier seg om et lite
helseproblem.

Timelønnen er også her et gjennomsnitt av tallene innhentet fra de 20 arbeiderne. Dette er gjort for å forenkle fremstillinge n.
Timelønnen er beregnet ved å dele oppgitt månedslønn på antallet oppgitte arbeidstimer per måned, uten overtid. Timelønnen ligger i
gjennomsnitt på 29,9 taka, der de fleste arbeiderne oppgir en sum i nærheten av snittlønnen, men hvor de to ytterpunktene som helt
klart skiller seg ut er henholdsvis 19,4 taka og 41,7 taka per time.
15

16

Matprisene er hentet inn fra lokale markeder rundt de ulike fabrikkene.

Våre researchere oppgir av en standardarbeidsuke ved fabrikkene de har vært i kontakt med i utgangspunktet er 48 timer fordel t på
6 dager.
17

18

En tur-retur-billett med offentlig transport koster 20 taka. Et månedskort 600 taka.
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INDIA – SÆRLIG UNDERBETALTE ARBEIDERE I DISTRIKTET
For å finne nødvendig informasjon til denne rapporten var researchere i kontakt med totalt 19
arbeidere ved 3 ulike fabrikker i Karnataka-regionen sørvest i landet. Området er videre delt inn i 3
ulike soner, der arbeiderne som ble kontaktet jobber. Sonene hvor mesteparten av
klesproduksjonen foregår, kalles sone 1 (i Bangalore) og sone 3 (ute i distriktet Karnataka).
Den lovbestemte minstelønnen er regionalt bestemt og varierer i tillegg ut ifra arbeidernes
kvalifikasjoner (tabell 4).

Tabell 4. Oversikt over reell månedslønn slik den er rapportert av våre partnere og lovbestemt minstelønn
i de to sonene i Karnataka, India – og differansen mellom de to.
Land

Reell månedslønn (RML)19

Lovbestemt minstelønn (LM)20

Differanse (RML/LM)

India/Bang. - sone 1

7329 rupi

7310 rupi

1,002

India/Karn. – sone 3

6026 rupi

7049 rupi

0,854

En normal uke på fabrikkene består av 48 timers arbeid. Ifølge lovverket er det kun lov med én
time overtid per dag og totalt 75 timer i kvartalet. Våre researchere oppgir derimot at det på
mange fabrikker er normalt med 20-30 minutter overtid hver dag, i tilknytning til avslutning av
dagens syarbeid og til pakking av varer. Dette oppgis å være ubetalt pålagt overtidsarbeid.
Arbeiderne i undersøkelsen jobbet i gjennomsnitt 189 timer sist måned (tabell 5), men det er
likevel stor variasjon mellom arbeiderne med hensyn til hvor mye de jobber. En arbeider sier at
hun ikke har full arbeidsuke og oppgir 160 timer sist måned, mens en annen arbeider var oppe i
205 timer. Flertallet jobbet rundt 185 timer. Med tanke på at overtidsarbeid fortsatt er normen
heller enn unntaket i den indiske tekstilindustrien, ser det ut til at de ansatte ved fabrikkene vi har
undersøkt har relativt få ekstra timer på arbeid.

Den reelle månedslønnen er beregnet gjennomsnittslønn basert på tall fra de 19 arbeiderne som ble intervjuet. Vi har i tilleg g valgt å
peke på forskjellene i de ulike sonene i Karnataka. Noe av årsaken til at den reelle månedslønen i flere tilfeller er lavere enn den
lovebestemte minstelønnen er at arbeiderne må betale 13,5 prosent for en helseforsikring til myndighetene. Samtidig har 5 av 7
arbeidere fra sone 3 en grunnlønn langt under den lovbestemte minstelønnen.
19

Tallene for minstelønn (2015-2016) er hentet fra våre researchere i området. Minstelønnen varierer ut fra de ulike sonene og
arbeidernes jobbkvalifikasjoner.
I sone 1 er minstelønnen for en ”highly skilled” arbeider 7595,64 rupi per måned, 7387,64 rupi for en ”skilled” arbeider, 7309,64 rupi
for en ”semi skilled” arbeider og 7075,64 rupi for en ”unskilled” arbeider.
I sone 3 har de samme gruppene en minstelønn på henholdsvis 7335,64, 7127,64, 7049,64 og 6815,64 r upi.
Tallene oppgitt i tabellen er et gjennomsnitt.
Noen arbeidere får i tillegg noe reisegodtgjørelse og boligtilskudd.
20

11

Dårlig råd med nål og tråd

Tabell 5. Oversikt over reell timelønn, et utvalg indikatorer på kjøpekraft og antall timer i en
arbeidsmåned i India.
Land

Reell
timelønn21

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene 22

Timer per
mnd.23

India

34,2 rupi

0,17 kg kjøtt (uspesifisert) eller

189

0,26 kg kylling
0,29 kg fisk
0,76 kg ris
0,86 kg poteter
0,86 kg bønner
0,49 kg løk24
3,42 kg tomater25
10-20 % av en legetime (ikke inkl. medisiner) 26
3 % av et månedskort offentlig transport 27

Selv om en betydelig andel av Indias befolkning fortsatt er vegetarianere, er fisk og kylling på vei å
bli populære matvarer. For å ha råd til én kilo av hver av de nevnte varene, må en tekstilarbeider
jobbe rundt 3,5 timer. De fleste tekstilarbeidere som spiser kylling eller fisk, har bare råd til dette
innimellom. Rødt kjøtt er en enda mer sjelden vare på disse arbeidernes bord: de kan kjøpe i
underkant av 2 hg kjøtt for en timelønn - eller jobbe 5,6 timer for én kilo av den samme varen.
Det er liten prisforskjell mellom én kilo ris, poteter og bønner, og for å ha råd til en av disse varene,
må en ansatt ved tekstilfabrikkene i India jobbe i overkant av én time. Arbeiderne kan kjøpe 1/2
kilo løk for timelønna. Prisen på tomater går opp og ned i løpet av året og var på
undersøkelsestidspunktet svært lav. En timelønn rekker til kjøp av i underkant tre og en halv kilo
tomater.
Prisen på en legetime varierer og krever mellom en halv til en hel dags arbeid, mens det å reise
kollektivt til fabrikken nesten ikke er et alternativ for tekstilarbeiderne i Bangalore, hvor
undersøkelsen er gjennomført. Et månedskort for offentlig transport koster 1050 rupier, noe som
tilsvarer en sjettedel av lønnen til en tekstilarbeider i sone 3. Det skal sies at flere fabrikker tilbyr
Timelønnen er her et gjennomsnitt av tallene innhentet fra samtlige 19 arbeidere fra de 2 ulike sonene i Karnataka. Dette er gjort for
å forenkle fremstillingen. Timelønnen er beregnet ved å dele oppgitt månedslønn på antallet oppgitte arbeidstimer per måned,
inkludert overtid. Timelønnen ligger i gjennomsnitt på 34,2 rupi, der de fleste arbeiderne oppgir en sum i nærheten av snittl ønnen.
21

22

Matprisene er hentet inn fra lokale markeder rundt de ulike fabrikkene.

189 timer pr måned er et gjennomsnitt. Artallet arbeidstimer pr måned varierer kraftig fra arbeider til arbeider. En arbeider jobber
ikke full arbeidsuke og har oppgir 160 timer sist måned, mens flertallet jobber rundt 185 timer. En arbeider jobbet 205 timer/måned.
23

Prisen på løk er gjenstand for store prissvingninger gjennom året, og prisen ligger normalt på mellom 20 og 60 rupi per kilo. Da vi
hentet inn vår informasjon lå prisen på 70 rupi per kilo.
24

Tomater varierer kraftig i pris. Ved undersøkelsestidspunktet var prisen på tomater 10 rupier/kg. I løpet av året varierer pr isen på
tomater mellom 10 og 60 rupier.
25

26

En time hos en allmennlege koster mellom 150-300 rupi, ikke inkludert medisiner.

27

Et månedskort for offentlig transport koster 1050 rupi.
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transporttjenester til sine ansatte, men for enkelte arbeidere med lang reisevei vil offentlig
transport være eneste løsning om de skal komme seg til fabrikken.

INDONESIA – LAVEST KJØPEKRAFT I DISTRIKTET
Vi har innhentet informasjon fra totalt 20 arbeidere i Indonesia, hvorav 14 jobber for 2 ulike
fabrikker i Sukabumi-området, mens de resterende 6 jobber på en fabrikk i Jakarta.
Minstelønnen er ikke den samme overalt i Indonesia, men hver region har sin egen minstelønn.
Det er store forskjeller mellom regionene, hvor Jakarta og vestre Java (Bekasi-distriktet) ligger i
lønnstoppen og sentrale Java (Purworejo-distriktet), ligger lavest. Den reelle månedslønnen til alle
våre informanter ligger i begge regioner noe over den lovbestemte minstelønnen (tabell 6).

Tabell 6. Oversikt over reell månedslønn slik den er rapportert av våre partnere og lovbestemt minstelønn
i Indonesia – og differansen mellom de to.
Land

Reell månedslønn (RML)28

Lovbestemt minstelønn (LM)29

Differanse (RML/LM)

Jakarta

3 274 333 rupiah

2 850 000 rupiah

1,15

Sukabumi

2 472 429 rupiah

1 969 000 rupiah

1,26

Ordinær arbeidstid i Indonesia er 40 timer i uken, pluss maks 14 timer overtid.
For å komme frem til antallet timer i måneden, og for å forenkle fremstillingen av hvor mange
timer som arbeiderne faktisk er på jobb, har vi regnet ut et gjennomsnitt for de totalt 20
arbeiderne, til tross for at de bor på vidt forskjellige steder. Ved fabrikken i Jakarta og en av
fabrikkene i Sukabumi oppga samtlige arbeidere at de jobbet 243 timer i måneden. Ved den siste
fabrikken i Sukabumi fortalte alle de 7 som ble intervjuet at de jobbet 230 timer i måneden. Der
arbeiderne oppga at de jobbet 9-10 timer per dag eller lignende, har vi alltid rundet ned til 9 timer.
Innsamlet materiale viser at det er en viss forskjell i kjøpekraft i de 2 regionene vi har undersøkt.
Ettersom matprisene oppgis å være tilnærmet lik på begge steder, og vi dessuten opererer med et
gjennomsnitt av matprisene, vil kjøpekraften til arbeiderne fra Sukabumi være noe lavere (tabell
7).

Den reelle månedslønnen er beregnet gjennomsnittslønn basert på tall fra de 20 arbeiderne som ble intervjuet. Ette rsom
minstelønnen er ulik i de to ulike distriktene har vi skilt arbeiderne fra Jakarta (seks stk) og Sukabumi (14 stk) fra hveran dre. Samtlige
arbeidere trekkes for en helseforsikring før månedslønnen utbetales. I Sukabumi er denne summen 35 000 rupiah fo r alle, mens det er
egne utregninger i Jakarta som gjør at forsikringen varierte fra 95 000 til 110 000 rupiah i måneden for arbeiderne våre rese archere var
i kontakt med.
28

Tallene for minstelønn er hentet våre researchere. Minstelønnen er ulik i Jakarta og Sukabumi, men på begge steder blir det gitt et
månedlig tillegg om arbeiderne ikke har noe fravær i løpet av måneden (120 000 rupiah i Jakarta, mellom 20 000 og 50 000 rupi ah i
Sukabumi). Utover dette gis det ingen godtgjørelse til verken husleie, helse eller transport noen av stedene, selv om arbeiderne får
hjelp til transport i Sukabumi om det jobbes overtid.
29
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Tabell 7. Oversikt over reell timelønn, et utvalg indikatorer på kjøpekraft og antall timer i en
arbeidsmåned i Indonesia.
Land

Reell
timelønn30

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene 31

Timer per
mnd32

Indonesia

11 365 rupiah

0,08 kg kjøtt (uspesifisert) eller

238

0,28 kg kylling
1,03 kg ris
0,71 kg løk
0,38 kg fisk
1,57 kg kål
15-25 % av en legetime (ikke inkl. medisiner) 33
3-6 % av et månedskort offentlig transport 34

Med en reell timelønn på i overkant av 11 000 rupiah må arbeiderne jobbe ganske nøyaktig én
time for å ha råd til én kilo ris. Grønnsaker og rotfrukter ligger omtrent på det samme prisnivået,
mens arbeiderne må jobbe 2,5 og 3,5 timer for å ha råd til henholdsvis én kilo fisk og én kilo
kylling. En syk eller skadet arbeider må regne med å bruke en halv til en hel dagslønn for å dekke
legeregningen.
Kollektivtransport er meget dyrt for en tekstilarbeider i Indonesia. Prisene for et månedskort
varierer noe mellom de ulike regionene, men er først og fremst avhengig av hvor lang reisevei
arbeideren har. Med relativt kort reisevei vil en arbeider måtte jobbe i 17.5 timer for å ha råd til
det rimeligste månedskortet, mens arbeiderne med lengst reisevei vil måtte jobbe dobbelt så lenge
for å ha råd til sitt månedskort. For arbeiderne vi har vært i kontakt med i Jakarta gis det for øvrig
ingen lønnstillegg til transportutgifter. Noe slikt gis heller ikke i Sukabumi, men her får arbeiderne
vi snakket med dekket transport om de jobber overtid opp til et visst klokkeslett om kvelden. En av
fabrikkene tilbyr dette tillegget om arbeiderne jobber til klokken åtte, mens den andre fabrikken
ikke setter inn transport før midnatt.

Timelønnen er også her et gjennomsnitt av tallene innhentet fra de 20 arbeiderne til tross for visse regionale forskjeller. D ette er
gjort for å forenkle fremstillingen. Timelønnen er beregnet ved å dele oppgitt samlet månedslønn på antallet oppgitte arbeidstimer per
måned, inkludert overtid. Timelønnen ligger i gjennomsnitt på 11 365 rupiah. Arbeiderne i Jakarta har alle en timelønn på i o verkant av
13 500 rupiah, mens arbeiderne i Sukabumi stort sett får mellom 10 000 og 11 000 rupiah i måneden.
30

Matprisene er hentet inn fra lokale markeder rundt de ulike fabrikkene. Prisforskjellene er minimale i de to distriktene, og det er kun
prisen på ris, bønner og kål som varierer med 500-1000 rupiah per kilo. I disse tre tilfellene har vi benyttet gjennomsnittsprisen for
matvarene for å forenkle fremstillingen.
31

Våre researchere oppgir at en standardarbeidsuke ved fabrikkene de har vært i kontakt med i utgangspunktet er 40 timer i uken eller
7 timer per dag. I tillegg kommer 14 overtidstimer i uken. Her har vi regnet gjennomsnittet for de totalt 20 arbeiderne for å forenkle
fremstillingen.Ved fabrikken i Jakarta og en av fabrikkene i Sukabumi oppga samtlige arbeidere at de jobbet 243 timer i måneden. Ved
den siste fabrikken i Sukabumi fortalte alle de 7 som ble intervjuet at de jobbet 230 timer i måneden. Der arbeiderne oppga a t de
jobbet 9-10 timer eller lignende har vi alltid rundet ned til 9 timer.
32

33

En vanlig legeundersøkelse koster mellom 45 000 og 80 000 rupiah både i Jakarta og Sukabumi.

Et månedskort koster mellom 260 000 og 390 000 rupiah i Jakarta og mellom 200 000 og 352 000 rupiah i Sukabumi. Prisen avgjør es
av hvor langt arbeideren må reise.
34
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KAMBODSJA – ARBEIDERE SIER DE IKKE HAR RÅD TIL Å GÅ TIL LEGE
Våre informanter har vært i kontakt med totalt 25 arbeidere ved 3 ulike fabrikker i Kambodsja.
Det har vært en nokså kraftig økning i minstelønna siden 2010, da vi lanserte rapporten "Mye
arbeid - små marginer". Imidlertid er differansen mellom reell månedslønn og lovbestemt
minstelønn omtrent den samme da som nå: 1,37 i 2010 sammenlignet med 1,38 i dag (tabell 8). I
dag er den lovbestemte minstelønnen 145 dollar (inkludert ulike mulige tillegg), mens våre
informanter oppgir at arbeiderne mottar en gjennomsnittlig reell månedslønn på 200 dollar
grunnet utstrakt overtidsarbeid.

Tabell 8. Oversikt over reell månedslønn slik den er rapportert av våre partnere og lovbestemt minstelønn
i Kambodsja – og differansen mellom de to.
Land

Reell månedslønn (RML)35

Lovbestemt minstelønn (LM)36

Differanse (RML/LM)

Kambodsja

200 dollar

145 dollar (inkl. lønnstillegg)

1,38

I Kambodsja er en arbeidsuke for en tekstilarbeider, i henhold til loven, åtte timers arbeid seks
dager i uken. I tillegg tillater loven to timers overtidsarbeid per dag, selv om fabrikkene ofte
oppfordrer til ytterligere noen timers overtidsinnsats. Det er vanskelig for arbeiderne å si nei når
arbeidsgiverne kommer med slike krav, ettersom de fort kan risikere å miste eventuelle tillegg og
bonuser, eller endog jobben, om de ikke gjør som de blir bedt om. Dessuten har arbeiderne, her
som i mange andre tekstilproduserende land med lave lønninger, behov for å jobbe overtid.
Gjennomsnittlig arbeidstid for arbeiderne i utvalget er 282 timer pr måned, det vil si langt over det
som loven tillater. En arbeider som ble intervjuet til denne undersøkelsen jobbet ekstremt mye:
hun jobbet 7 dager i uken og hele 372 timer i måneden. Andre i utvalget jobbet mindre. De som
jobbet minst oppga at de var på arbeid 216 timer i løpet av en måned.
Arbeidernes kjøpekraft er i utgangspunktet svært lav (tabell 9), og det ser ut til at det ofte er
nødvendig for arbeiderne å jobbe overtid for å få råd til å dekke sine mest grunnleggende behov.

35

Den reelle månedslønnen er beregnet gjennomsnittslønn basert på tall fra de 25 arbeiderne som ble intervjuet.

Våre researchere oppgir at arbeiderne har en grunnlønn på 128 dollar per måned, der arbeiderne i tillegg har krav på et hus - og
transporttillegg på 7 dollar i måneden, en «full-oppmøte-bonus» på 10 dollar i måneden, samt en ansiennitetsbonus på én dollar i året
per år vedkommende har jobbet for fabrikken. Minstelønnen er dermed oppgitt til 145 dollar, noe som per september 2015 tilsvarer
594 547 riel.
36
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Tabell 9. Oversikt over reell timelønn, et utvalg indikatorer på kjøpekraft og antall timer i en
arbeidsmåned i Kambodsja.
Land

Reell
timelønn37

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene 38

Timer per
mnd.39

Kambodsja

2920 riel

0,07 kg kjøtt (uspesifisert) eller

282

0,15 kg kylling
1,10 kg ris
0,63 kg løk
0,18 kg fisk
3,65 andeegg
Har ikke råd til å gå til lege40 men en timelønn rekker til
0,09 av en legekonsultasjon
5-10 % av månedsbeløp for transport med truck 41

Ris er en vanlig matvare i Kambodsja. Prisen for én kilo ris er omtrent det samme som den
gjennomsnittlige timelønnen til de tekstilarbeiderne som er intervjuet i denne rapporten. For den
samme arbeidstiden vil arbeideren alternativt ha råd til 3 andeegg, en populær lokal vare. Det er
også vanlig å finne litt fisk eller kylling sammen med risen, men prisen er høy. Fisk er rimeligst av
de 2: prisen for én kilo tilsvarer 5,5 timers jobb. Kylling krever ytterligere én times innsats på
fabrikken. Kjøtt er mer eksklusivt, og følgelig heller ikke en spesielt vanlig del av kostholdet til den
gjennomsnittlige tekstilarbeideren. Prisen for én kilo kjøtt er nemlig nesten den samme som 2 fulle
arbeidsdager, ikke inkludert overtid.
Lønnen i Kambodsja rekker ikke langt. Det kommer blant annet til uttrykk ved at samtlige
arbeidere oppgir at de i prinsipp ikke går til lege fordi det koster for mye. Etter nærmere
undersøkelser viser det seg at en vanlig legekonsultasjon koster rundt 7,5 dollar, medisin ikke
inkludert. Med en gjennomsnittlig timelønn betyr det at en tekstilarbeider må jobbe i 10,5 timer
for å få råd til en legetime.
I de senere år har det vært økende søkelys på massebesvimelser blant kambodsjanske
tekstilarbeidere grunnet lave lønninger, underernæring, lange arbeidsdager og dårlig ventilasjon i
fabrikkene.42 Mange av arbeiderne som blir sendt til sykehus blir behandlet med drypp. En

Timelønnen er også her et gjennomsnitt av tallene innhentet fra de 25 arbeiderne. Dette er gjort for å forenkle fremstill ingen.
Timelønnen er beregnet ved å dele oppgitt månedslønn på antallet oppgitte arbeidstimer per måned, inkludert overtid. Timelønn en
ligger i gjennomsnitt på 0,71 dollar, noe som tilsvarer 2920 riel, der de fleste arbeiderne oppgir en sum i nærheten av s nittlønnen, men
hvor de to ytterpunktene er henholdsvis 2414 riel og 3700 riel per time. Lønnsforskjellene kan blant annet skyldes at arbeide rne som er
intervjuet har ulike stillinger ved de ulike fabrikkene. Arbeiderne får i tillegg en lønnsøkning på én d ollar per år, omtrent 4000 riel, i
ansiennitetsbonus, noe som over tid også vil kunne skape forskjeller.
37

Matprisene er hentet inn fra de lokale markedene rundt de ulike fabrikkene. I denne utregningen har vi benyttet
gjennomsnittsprisen fra de tre markedene for å forenkle fremstillingen.
38

Våre researchere oppgir at en standardarbeidsuke ved disse fabrikkene er på 48 timer fordelt på seks dager, og at det er vanl ig med
minst to timer overtid, selv om arbeidsgivere oppfordrer til ytterligere to timers over tidsarbeid. I dette oppsettet har vi benyttet
gjennomsnitt for å forenkle fremstillingen. Så å si samtlige arbeidere jobber seks dager i uken, de fleste ti timer per dag. I tilfeller der
arbeiderne har oppgitt at de jobber 10-11 timer hver dag, har vi alltid tatt utgangspunkt i det laveste tallet.
39

Arbeiderne ved samtlige fabrikker oppgir at de ikke har nok penger til å gå til legen, derfor ble kostnaden for en legetime h eller ikke
oppgitt. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at en legekonsulasjon koster rundt 7,5 USD og det er denne summen vi tar
utgangspunkt i i teksten.
40

Arbeiderne ved de tre ulike fabrikkene oppgir at det koster mellom åtte og 15 dollar for transport til og fra jobb med truck hver
måned. Dette tilsvarer mellom 32 000 og 61 000 riel ut fra valutakursene per 28. september 2015.
41

42

Se "Shop 'til They Drop", Labour behind the Label and Community Legal Education Center, 2013.
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behandling med drypp, som også er vanlig å gi til arbeidere som er svake eller føler seg uvel, koster
rundt 10 USD.

TYRKIA
Tallene og informasjonen er hentet fra totalt 20 arbeidere ved 5 ulike fabrikker i Istanbul i Tyrkia.
Den lovbestemte minstelønnen er avhengig av flere faktorer, som arbeidernes kvalifikasjoner og
antall familiemedlemmer/forsørgerbyrde, og den reelle månedslønnen er ofte en god del høyere
enn den absolutte minstelønnen (tabell 10)
Tabell 10. Oversikt over reell månedslønn slik den er rapportert av våre partnere og lovbestemt
minstelønn i Tyrkia – og differansen mellom de to.
Land

Reell månedslønn (RML)43

Lovbestemt minstelønn (LM)44

Differanse (RML/LM)

Tyrkia

1787 lira

1090 lira

1,64

Ifølge våre informanter er en standard arbeidsuke i henhold til loven 45 timer per uke, og ingen
arbeidsdag får lov å vare lenger enn 11 timer. 45 Den årlige grensen for overtid er 270 timer.
Ingen av informantene jobber mindre enn 225 timer i måneden, en kvinne oppgir sågar at hun
jobber hele 277 timer i måneden.
Med en reell timelønn på 7,4 lira er arbeidernes kjøpekraft svak (tabell 11), selv om den er noe
bedre enn i flere av de andre landene som denne rapporten omhandler.

43

Den reelle månedslønnen er beregnet gjennomsnittslønn basert på tall fra de 20 arbeiderne som ble intervjuet.

44

Tallene for minstelønn er hentet fra våre researchere. Minimumslønnen er 1000 lira, men en ”skilled” syer oppgis å ville ha 1300 1500 lira per måned i minstelønn. Ved siden av dette kommer ulike tillegg, blant annet basert på familiesituasjon. Se appendiks 1.
45

http://turkishlaborlaw.com/turkish-labor-law-no-4857/19-4857-labor-law-english-by-article#67
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Tabell 11. Oversikt over reell timelønn, et utvalg indikatorer på kjøpekraft og antall timer i en
arbeidsmåned i Tyrkia.
Land

Reell
timelønn46

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene 47

Timer per
mnd.48

Tyrkia

7,4 lira

0,13 kg lammekjøtt eller

242

0,94 kg kylling
1,64 kg ris
7,40 kg løk
4,93 egg
0,37 kg feta
2,47 kg bulgur
0,49 kg oliven
5 % av en legetime (ikke inkl. medisiner) 49
1,72 billetter med offentlig transport (t/r) 50

Matvarer som egg, løk og fetaost oppgis å være vanlig kost for tekstilarbeidere. Én timelønn rekker
til 5 egg eller 7,4 kilo løk, mens arbeiderne må jobbe rundt 2,5 timer for å få råd til én kilo fetaost
eller én kilo bulgur. Kjøttprodukter er en del dyrere, og én kilo lammekjøtt krever opp mot 8 timers
arbeid. Kylling er langt billigere, og naturlig nok også vanligere blant arbeiderne, ettersom én time
på fabrikken gir dem råd til én kilo kylling.
Transport til og fra fabrikken per dag tilsvarer omtrent en halv times arbeid, mens en
legeundersøkelse vil kreve i underkant av en halv arbeidsukes innsats.

KINA
Våre informanter har vært i kontakt med totalt 25 arbeidere ved 2 ulike fabrikker i henholdsvis
Dongguan og Guangzhou i provinsen Guangdong, som ligger sør i Kina. Den ene av disse fabrikkene
produserer vesker for en kjent kleskjede.
Minstelønnen for en ufaglært tekstilarbeider er forskjellig fra provins til provins. I Guangdong økte
den med nesten 20 prosent tidligere i år og oppgis nå å ligge på gjennomsnittet for Kina generelt.
Minstelønna for tekstilarbeidere oppgis å være 1510 RMB i Dongguan og 1895 RMB i Guangzhou.
Til sammenligning er minstelønna i Shenzhen, kanskje det viktigste området for produksjon av

Timelønnen er her et gjennomsnitt av tallene innhentet fra samtlige 20 arbeidere fra de fem fabrikkene. Dette er gjort for å forenkle
fremstillingen. Timelønnen er beregnet ved å dele oppgitt månedslønn på antallet oppgitte arbeidstimer per måned, inkludert overtid.
Timelønnen ligger i gjennomsnitt på 7,4 lira. Én håndarbeider oppgir en timelønn på 4,6 lira, mens den best betalte, en ”chef ”, får 9,3
lira i timen. Ellers har de fleste arbeiderne en timelønn i nærheten av snittlønnen.
46

47

Matprisene er hentet inn fra lokale markeder i Istanbul.

I beregningen av antall timer per måned har vi benyttet gjennomsnitt for å forenkle fremstillingen. Ingen av arbeider ne jobber
mindre enn standarden på 225 timer i måneden. Fem stykker jobber akkurat 225 timer i måneden, én jobber 233 timer i måneden,
mens flertallet ligger rundt 249 timer i måneden. Én arbeider oppgir at hun jobber 277 timer i måneden.
48

49

Gjelder en normal legeundersøkelse hos en privatlege, ikke inkludert medisin.

50

En tur-retur-billett med offentlig transport koster 4,3 lira. Et månedskort koster 120 lira.

18

En undersøkelse om tekstilarbeideres kjøpekraft.

klær, 2030 RMB. Dette er det høyeste lønnsnivået for tekstilarbeidere i Kina. Provinsen med det
laveste lønnsnivået finner vi i Nord-Kina, Yichun, hvor minstelønna er 850 RMB51.
I tillegg vil arbeiderne i de undersøkte områdene kunne få lønnstillegg, slike som:
Tillegg for bolig: Boligtillegg er en del av sosialforsikringen som arbeidere kan nyte godt av.
Imidlertid er det mange fabrikker som ikke betaler denne forsikringen slik de skal, og forsikringen
kommer derfor ikke arbeiderne til gode. I Kina tilbyr mange fabrikker husly i form av sovesaler.
Helsetillegg: Dette er også en del av sosialforsikringen som mange arbeidere potensielt kan trekke
fordeler av. Men i likhet med boligtillegget er det også her mange fabrikker som heller ikke betaler
denne forsikringen og dermed underminerer arbeidernes rettigheter. Slik manglende oppfølging
har ledet til en rekke konflikter og protester fra de ansatte. Ved fabrikken Yue Yuen streiket 43 000
arbeidere i april 2014 for høyere lønn og sosiale goder. Noe transporttillegg vil også kunne bli gitt,
men siden mange arbeidere enten bor i nærheten av fabrikken, slik at de kan sykle, eller bor på
sovesaler i tilknytning til fabrikken, vil et slikt tillegg ikke alltid gis.
Arbeidere som jobber raskt kan opparbeide seg en høyere lønn ved at de klarer å oppfylle de ofte
høye produksjonsmålene som blir satt. Dessuten finnes det andre typer tillegg (for eksempel
senior- og oppmøtebonus), men dette varierer fra fabrikk til fabrikk.

Tabell 12. Oversikt over reell månedslønn slik den er rapportert av våre partnere og lovbestemt
minstelønn i Kina – og differansen mellom de to.
Land

Reell månedslønn (RML)52

Lovbestemt minstelønn (LM)53

Differanse (RML/LM)

Kina

2744 yuan

2000 yuan (inkl lønnstillegg)

1,37

I henhold til loven er maksimalt antall arbeidstimer ved fabrikkene 8 timer per dag, 40 timer per
uke. Overtidsarbeidet skal ikke være mer enn 3 timer per dag og maksimalt 36 timer per måned.
Overtid betales med et tillegg på 50 prosent på ukedager, dobbel betaling på lørdager og søndager
og tredobbel lønn på offentlige helligdager.
Samtlige 10 arbeidere ved en av fabrikkene oppgir at de jobber 205 timer i måneden, mens så mye
som halvparten av de ansatte ved den andre fabrikken oppgir at de jobber hele 275 timer i
måneden, noe som er langt over det loven tillater.
I likhet med sine tyrkiske kollegaer har de kinesiske tekstilarbeiderne noe bedre kjøpekraft enn
arbeiderne i de andre landene som er inkludert i denne rapporten, men kjøpekraften er fortsatt
svak (tabell 13).

51

China Labour Bulletin, http://www.clb.org.hk/en/content/wages-china

52

Den reelle månedslønnen er beregnet gjennomsnittslønn basert på tall fra de 25 arbeiderne som ble intervjuet.

Våre researchere oppgir at arbeidere fra Guangdong-provinsen har en grunnlønn på rundt 1500 yuan per måned, der arbeiderne i
tillegg har krav på ulike tillegg, som boligbidrag, ansiennitetsbonus og helsetillegg. Utregningen av lønnstillegg er meget komplisert og
varierer fra fabrikk til fabrikk og fra måned til måned. Våre researchere har derfor beregnet den reelle grunnlønnen tekstila rbeiderne
får utbetalt til omtrent 2000 yuan per måned.
53
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Tabell 13. Oversikt over reell timelønn, et utvalg indikatorer på kjøpekraft og antall timer i en
arbeidsmåned i Kina.
Land

Reell
timelønn54

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene 55

Timer per
mnd56

Kina

11,9 yuan

0,15 kg kjøtt (uspesifisert) eller

233

0,36 kg kylling
0,34 kg svinekjøtt
0,35 kg and
0,50 kg fisk
2,38 kg ris
2,23 kg løk
1,13 kg hvitløk
0,72 kg ingefær
33 % av en legetime (ikke inkl. medisiner) 57

Svinekjøtt, kylling og and er tre sentrale proteinkilder for kinesiske tekstilarbeidere, og for å få råd
til én kilo av disse varene må de jobbe i omtrent 3 timer. Ris oppgis å være et vanlig tilbehør. Én
tekstilarbeiders timelønn gir opp mot 2,5 kilo av den billigste rissorten på markedet. Tomater og
kål regnes som de vanligste grønnsakene, og arbeiderne må jobbe henholdsvis 0,6 og 0,4 timer ved
fabrikken for å ha råd til én kilo av disse produktene. Når det kommer til legebesøk viser tallene fra
våre researchere at tekstilarbeiderne i Kina må jobbe i 3 timer for å ha råd til en vanlig
helseundersøkelse.

NORGE – LANGT STØRRE KJØPEKRAFT, SELV FOR DE LAVTLØNNEDE
For å skape et sammenligningsgrunnlag mellom norske forhold og kjøpekraften i de asiatiske
landene i denne undersøkelsen, har vi valgt å bruke den norske tekoindustriens laveste lønn for
perioden 2014-2016: 130,60 kroner per time. Denne timelønnen gjelder en ufaglært og nyansatt
arbeider over 18 år, uten tidligere arbeidserfaring, og beløpet er bestemt gjennom en avtale
mellom NHO/Norsk industri og LO/Fellesforbundet.58

Timelønnen er også her et gjennomsnitt av tallene innhentet fra de 25 arbeiderne. Dette er gjort for å forenkle fremstillinge n.
Timelønnen er beregnet ved å dele oppgitt månedslønn på antallet oppgitte arbeidstimer per måned, inkludert overtid. De fleste
arbeiderne har en månedslønn rundt 2500 yuan, med 2000 og 3800 yuan som de to ytterpunktene. Den gjennomsnittlige timelønnen
er 11,9 yuan.
54

Matprisene er hentet fra Guangzhou City Price Monitoring Center, og de viser gjennomsnittsprise n på de utvalgte varene i
Guangzhou, den største byen i Guangdong-provinsen, der fabrikkene ligger, per september 2015.
55

Våre researchere oppgir at arbeiderne ved de to aktuelle fabrikkene ut fra kontraktene sine, som er laget i tråd med lovverke t, ikke
skal jobbe mer enn åtte timer hver dag, eller 40 timer i uken. Flere arbeidere jobber likevel langt mer enn dette. Loven sier at det ikke
er lov til å jobbe mer enn tre timer overtid daglig, og ikke mer enn 36 overtidstimer i måneden. Et flertall oppgir at de jobber elleve
timer om dagen, seks dager i uken. I dette oppsettet har vi benyttet gjennomsnitt for å forenkle fremstillingen. I tilfeller der arbeiderne
har oppgitt at de jobber for eksempel 10-11 timer hver dag, har vi tatt utgangspunkt i det laveste tallet.
56

57

Gjelder en normal legeundersøkelse hos en privatlege, ikke inkludert medisin.

Industrioverenskomsten 2014-2016 - overenskomst mellom NHO/Norsk Industri og LO/Fellesforbundet, gjeldende fra 1.4.2014 til
31.3.2016, s.158, Kap. II Lønnsbestemmelser, § 2.2 Normallønn. Nettside besøkt 8. oktober 2015. URL:
http://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/tariffavtaler_overenskomster/industrioverenskomsten_2014_2016.pdf
58
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Tabell 14. Oversikt over minstelønn for en ufaglært tekoarbeider, et utvalg indikatorer på
kjøpekraft og antall timer i en normal arbeidsuke i Norge.
Land

Timelønn

Hva langt rekker en timelønn?
Én av de følgende varene/tjenestene59

Timer per uke

Norge

130,6 kr

2,42 kg kjøtt (uspesifisert) eller

37,5

2,36 kg kylling
16,53 kg ris
10,12 kg løk
2,83 kg fisk
14,67 kg kål
93 % av en legetime (ikke inkl. medisiner) 60
19 % av et månedskort offentlig transport 61

Norske arbeidere har langt bedre kjøpekraft enn tekstilarbeiderne i Asia. Én kilo av samtlige av
matvarene i undersøkelsen vår koster under halvparten av timelønnen til en norsk arbeider. Kjøtt,
kylling og fisk er dyrest, og for å ha råd til en kilo av en av disse råvarene må arbeideren jobbe i 2030 minutter. For én timelønn kan arbeideren kjøpe hele 16,5 kilo ris, 17 brød eller 7 kilo poteter
eller tomater.
En legetime koster omtrent det samme som én timelønn. Et månedskort for offentlig transport er
det eneste som krever en del mer enn én times arbeid fra den norske arbeideren; prisen på et
månedskort tilsvarer lønnen for fem timers arbeid.

PRODUKSJONSLAND OG LØNNSKAMP
I de senere år har det i en rekke asiatiske produsentland vært demonstrasjoner for høyere
lønninger og bedre arbeidsvilkår. I Bangladesh har protestene gått i bølger, ikke minst i månedene
etter kollapsen av Rana Plaza - en hendelse som førte til mange dødsfall og skadde arbeidere.
Kambodsjanske tekstilarbeidere har gang på gang uttrykt sin misnøye over lave lønninger og
manglende faglige rettigheter. I de 3 første månedene i 2015 økte antallet registrerte protester
ved fabrikker med 74 prosent. I Kina har antallet streiker blant tekstilarbeidere holdt seg relativt
lavt og stabilt i perioden 2012-2013, for så å øke utover i 2014 og så toppe seg sist høst. Tall fra
China Labour Watch viser at antallet streiker stupte tredje kvartal i 2015.62 Også i Indonesia og
India har det i løpet av høsten 2015 vært demonstrasjoner i gatene for høyere lønninger og krav
om faste arbeidskontrakter. Problemet, sett fra et arbeiderståsted, er at det ofte ikke er nok med
en gradvis økning av minstelønna, blant annet fordi økningen skjer for sakte og blir spist opp av

59

Matprisene er hentet inn fra Rema 1000 i september 2015.

Egenandelen for en konsultasjon hos fastlege med driftsavtale koster 141 kroner på dagtid. Dette er ikke inkludert medisiner. Hentet
8. oktober 2015 fra URL: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege
60

Et månedskort for offentlig transport koster 680 kroner for en voksen passasjer i Oslo-området per oktober 2015. Prisen inkluderer
kun reiser innenfor én sone. Hentet 8. oktober fra URL: https://ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/
61

62

China Labour Bulletin «Strike Map»: http://strikemap.clb.org.hk/strikes/en
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inflasjon. Eller sagt med andre ord: Selv etter en økning er lønna mange steder langt ifra
tilstrekkelig for å sikre en anstendig levestandard.
Kina: De kinesiske tekstilarbeidernes lønninger har hatt en vesentlig økning i de senere år, selv om
denne økningen nå er i ferd med å avta. Oppgangen har vært drevet av rask økonomisk vekst, i
kombinasjon med stagnerende befolkningsvekst. Flere unge tar høyere utdanning, de har høyere
forventninger til inntekt og karriere og har ikke lyst å jobbe på tekstilfabrikker. Parallelt med denne
utviklingen har arbeidere blitt flinkere til å organisere seg, protestene over lave lønninger har økt i
omfang, og arbeidsgiverne har sett seg nødt til å betale høyere lønn for å rekruttere og beholde
ansatte. Kina er verdens største produsent av klær og stod i 2014 for brorparten av eksporten til
det norske markedet, 48 prosent. Kinesiske tekstilarbeidere er også blant dem som har hatt en
reell lønnsøkning i det siste tiåret. Rapporten «Global Wage Trends for Apparel Workers 20012011»63 viser at lønnsøkningen for syere i nevnte periode var på 130 prosent. Lønnsøkningen var
ikke unik for landets klesindustri, men en trend som omfattet de fleste av landets
produksjonssektorer. Minstelønna i Shenzhen, en av de viktigste tekstilproduserende byene i Kina,
ble doblet i perioden 2008-2014, og selv om det er store regionale forskjeller i landet har
lønningene jevnt over økt. Som et resultat er nå en kinesisk tekstilarbeiderlønn i snitt vesentlig
høyere enn den er i Bangladesh, Vietnam og Kambodsja. 64
Bangladesh: Lønnsutviklingen i den bangladeshiske tekstilindustrien har vært positiv i de senere år.
I 2010 lå minstelønna på 1662 taka, for å øke til 3000 taka mot slutten av året. I april 2013 skjedde
tekstilhistoriens største katastrofe da Rana Plaza i utkanten av Dhaka raste sammen som et
korthus. 1133 arbeidere døde, og mer enn 2500 arbeidere ble reddet ut fra ruinene, mange av dem
lemlestet for livet. I løpet av sommeren og høsten var det sterke protester i gatene: Arbeiderne og
støttespillere krevde høyere lønninger og sikre arbeidsplasser. Tekstilproduksjonen ble på mange
steder midlertidig satt ut av spill og leveransene til kleskjedene forsinket. Det økende
internasjonale søkelyset og tilsvarende press fra global fagbevegelse og internasjonale nettverk,
gjorde at den bangladeshiske regjeringen så seg nødt til å øke minstelønna til 5300 taka. Dette var
imidlertid en mager trøst for fagforeningene i landet som hadde fremmet et krav om 8114 taka.
Media slo stort opp lønnsøkningen på 77 prosent, men unnlot å nevne at det ikke hadde skjedd
noen lønnsøkning på flere år, at prisene på livsnødvendigheter i den samme perioden bare hadde
steget og at lønnen tidligere hadde ligget på et sultelønnsnivå. Bangladesh er ikke bare verdens
nest største produsent av klær, men også den nest viktigste leverandøren av klær til det norske
markedet: 11 prosent av klærne som ble importert til Norge i 2014 ble produsert i Bangladesh. Den
bangladeshiske tekstilindustrien mangler Kinas vertikale integrasjon - at landet selv kan sørge for
hele produksjonsinnsatsen, fra bomull til ferdig produkt - og har lavere produktivitet enn den
kinesiske. Dessuten sliter den med mangelfull infrastruktur som ofte forsinker leveransene av klær.
Til tross for dette strømmer kleskjedene til landet i jakt på billige varer, og landets importinntekter
knyttet til sektoren stiger jevnt og trutt. I tråd med utviklingen har importen til Norge økt kraftig: I
1990 kom 906 tusen tonn klær fra Bangladesh til det norske markedet, mens tallet hadde økt til
8675 tusen tonn i 2014 – hvilket tilsvarer en økning på drøyt 800 prosent.
Indonesia: Den 1. september i år streiket omkring 35 000 arbeidere, mange av disse fra
tekstilsektoren, for en lønnsøkning på 22 prosent i 2016. En slik lønnsøkning vil forhåpentligvis vil
kunne gi dem mer kjøpekraft. Dessuten krevde demonstrantene lavere priser på
livsnødvendigheter, samt faste arbeidskontrakter. I fjor skjedde det en lønnsøkning på 11 prosent til 2.7 millioner rupiah for tekstilarbeidere i Jakarta-området.

«Global Wage Trends for Apparel Workers 2001-2011, Workers Rights Consortium, 2013.
http://www.americanprogress.org/issues/labor/report/2013/07/11/69255/global-wage-trends-for-apparel-workers-2001-2011/
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China Labour Bulletin: http://www.clb.org.hk/en/content/wages-china
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Kambodsja: Kambodsjanske tekstilarbeidere har i de senere år intensivert sine krav for å få landets
regjering til å øke minstelønna. I 2013 lå lønna på 80 USD. Mot slutten av året eskalerte
gateprotestene og kulminerte 3. januar 2014 da politiet og militæret brukte utstrakt vold og skjøt
mot folkemengder. Minst 4 personer ble drept, 39 skadet og 23 arrestert. Urolighetene førte til at
en rekke klesfabrikker måtte holde stengt i en periode, og det oppsto forsinkelser til kleskjeder i
Europa og andre steder. På høsten samme år deltok 120 000 arbeidere fra 150 fabrikker i
Kambodsja på kampanjen "Vi trenger 177 dollar!"65. De forlot fabrikkene i lunsjen for å marsjere
gjennom gatene, synge og distribuere kampanjemateriell. Minstelønna økte til 100 USD, for så å
øke til 128 USD66 i 2015. Myndighetene har varslet om en minstelønn på 140 USD neste år.
India: Den indiske tekstilindustrien sysselsetter rundt 45 millioner mennesker, de fleste av dem
kvinner. Rundt 7 av disse 45 millionene jobber i tekstilfabrikker. 67 Dominerende
produksjonsområder er Turpur, Bangalore og Chennai, som alle ligger sør i landet, samt Gurgaon,
rett utenfor Delhi.68 Andelen fagorganiserte i tekstilindustrien er svært lav, fagforeninger på
fabrikkene er en sjeldenhet, og kollektive lønnsavtaler lyser med sitt fravær. Til tross for lav
organiseringsgrad har det likevel vært en rekke større og mindre demonstrasjoner og protester i
gatene og utenfor fabrikker. Økningen i reallønna har vært svært begrenset, kun drøyt en prosent i
året i perioden 2001-2011 ifølge en rapport fra Worker's Rights Consortium 69. Minstelønna for en
syerske i 2012-2013 var på 177 rupier/dag70 (tilsvarende 4602 rupier/måned), mens den i 20142015 var 261 rupier/dag 6800 rupier/måned.71 For 2015-2016 ligger den på 281 rupier/dag/7310
rupier/måned.72 73 Økningen i løpet av disse årene, med et svært lavt lønnsnivå som utgangspunkt,
har altså vært 63 prosent. Veksten i reallønna og kjøpekraften har imidlertid vært meget
beskjeden.
Tyrkia: Tyrkias tekstilindustri har vokst sakte, men sikkert de siste 25 årene. 74 Offisielle tall viser at
det var nesten 400 000 ansatte i landets klesindustri i 2010. Siden den gang har antallet ansatte i
industrien økt betraktelig.75 I tillegg har flyktningstrømmen fra Syria, inn i Tyrkia, gjort at mange
som nå produserer klær ikke er registrerte arbeidere. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mange
industrien sysselsetter. En rapport fra nettverket Clean Clothes Campaign viser at tyrkiske
tekstilarbeidere, i likhet med sine kollegaer i Asia, ofte knapt nok tjener den lovbestemte
minstelønna og må jobbe mye overtid.76 Det har også i Tyrkia vært større og mindre
demonstrasjoner for høyere lønninger i tekstilsektoren, og fagforeningene har i de senere år har
vunnet frem med noen av sine krav.
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http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/120000-tekstilarbeidere-aksjonerer-i-Kambodsja-7708542.html
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128 USD er eksklusive lønnstillegg som arbeiderne kan ha krav på.

Raising the voice of workers in global supply chains. RLS South Asia Working Paper Series, 2014. http://www.themenplattform ez.de/wp-content/uploads/2014/10/Gross-Forthcoming_RLS-garment-paper.pdf
67

Mind the Gap. Framtiden i våre hender/Cividep, 2015. http://www.framtiden.no/201502236697/rapporter/etikk -og-naringsliv/mindthe-gap-lavtlonte-fabrikkarbeidere-i-india.html
68

Global Wage Trends for Apparel worker 2001-2011, Workers Rights Consortium, 2013. https://cdn.americanprogress.org/wpcontent/uploads/2013/07/RealWageStudy-3.pdf
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http://www.indiafreelist.com/uploads/Karnataka-Minimum-Wage-2012-2013.pdf
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.http://labour.kar.nic.in/labour/minimumwages-1948.htm
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http://www.paycheck.in/files/karnataka-minimum-wage-2015-2016
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I dag har en syerske en minstelønn på rundt 36 kroner dagen, tilsvarende 955 kroner per måned for en standard arbeidsuke.

Turkish Textile Industry, Istanbul Textile and Apparel Exporters Union, 2011.
http://www.itkib.org.tr/english/about/sectors/textile/Turkish_Textile_Industry_2011annual_fiili.pdf
74

Turkey Country Study, Fairwear Foundation, 2015. http://www.fairwear.org/ul/cms/fckuploaded/documents/countrystudies/turkey/TurkeyCountryStudy2015web.pdf
75

Poverty wages in the garment industry in Eastern Europe and Turkey, Clean Clothes Campaign,
http://www.cleanclothes.org/resources/publications/stitched-up-1/view
76
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KLESKJEDENES ETIKKPOLICY
Alle kleskjeder får sine varer produsert i lavkostland, og produksjonen flytter stadig, både mellom
land, men også innenfor landene, blant annet avhengig av tilgangen på arbeidskraft, lønnsnivå,
lønnsutvikling og infrastruktur (transport, materialtilgang og lignende).
H&M og Lindex produserer begge i alle de seks landene som står for mesteparten av eksporten til
Norge. Gina Tricot, KappAhl, Varner-gruppen, Voice og Bestseller produserer alle i Kina,
Bangladesh, Tyrkia og India, mens noen av dem også kjøper varer fra Malaysia og Pakistan.
I nesten alle de asiatiske produksjonslandene listet overfor har det blitt avdekket til dels alvorlige
brudd på arbeidernes rettigheter, slik disse er beskrevet i ILOs kjernekonvensjoner og FNs
menneskerettigheter. Men også i Italia, Georgia, Bulgaria, Romania og Slovakia har det blitt
dokumentert lave lønninger, manglende faglige rettigheter og mangelfulle arbeidskontrakter. 77
I dag er det en voksende opinion som mener at oppdragsgiver må ta et langt større ansvar for
hvordan klærne de selger har blitt produsert og for at arbeiderne skal bli behandlet på en verdig
måte. Reaksjonene på disse forventningene kommer blant annet til uttrykk i selskapenes etiske
retningslinjer der de prøver å møte kravene i anerkjente internasjonale avtaler og konvensjoner.
Kravene til åpenhet brer også om seg: Oppdragsgiver har et ansvar for å offentliggjøre hvor og
hvordan produksjonen foregår, og hvilke verktøy de anvender for å forbedre og sikre akseptable
arbeidsvilkår i fabrikkene.
Sammenlignet med rapporten om tekstilarbeideres kjøpekraft som Framtiden i våre hender ga ut i
201078, har det skjedd en viss endring, i positiv retning, i kleskjedenes lønnspolicy. Få av de
selskapene som da ble undersøkt stilte klare krav til at arbeiderne i deres leverandørkjede skulle ha
en levelønn, en lønn til å leve av. Nå har flere av selskapene videreutviklet sine krav: Noen bruker
begrepet levelønn, andre slår fast at lønna skal kunne opptjenes innenfor en normal arbeidsuke, et
par kleskjeder presiserer i sine etiske retningslinjer at lønna skal dekke behovene til arbeiderne og
deres familier.
Etiske retningslinjer, selv de som er klare på at arbeiderne har rett til en levelønn som vil kunne
sikre dem et liv i verdighet, sier lite om hvordan kleskjeden i praksis arbeider for å får på plass
høyere lønninger. Det finnes utallige eksempler på at arbeidere som jobber i leverandørkjeden til
kjente selskaper med tilfredsstillende etiske retningslinjer, knapt nok tjener en minstelønn, og
derfor må jobbe svært lange arbeidsdager for å få endene til å møtes. Likevel kan gode etiske
retningslinjer være en pekepinn på hvorvidt kleskjeden anerkjenner retten til en lønn arbeiderne
kan leve av. I tillegg er retningslinjene selskapets «løfte» til omverdenen som det må stå inne for
hvis det kommer avsløringer om luselønninger i fabrikkene.
H&M endret sine retningslinjer fra 2010 som var begrenset til at arbeiderne skulle ha
"… Minstelønn, industriens rådende standard eller lønn faststilt gjennom kollektivavtale; hvorav
den høyeste gjelder." Nå har selskapet utvidet retningslinjene med en innledende paragraf som
fremstår som et «bakteppe» for paragrafen om lønn. Der står det at H&M har som mål at
arbeiderne skal ha en rettferdig og tilfredsstillende lønn som sikrer et liv i verdighet. Lønna skal

"Can you earn a living wage in fashion in Italy?", Clean Clothes Campaign, 2015.
http://www.cleanclothes.org/resources/publications/italian-living-wage-report/view
"Stiched up. Poverty wages for garmen workers in Eastern Europe and Turkey". Clean Clothes Campaign 2015.
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"Mye arbeid - små marginer», Framtiden i våre hender 2010. http://www.framtiden.no/arbeidsnotater/arbeidsnotater -2010/436mye-arbeid-sma-marginer/file.html
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avspeile arbeidernes erfaring, stillingsnivå og prestasjon. Ellers er selskapets lønnskrav overfor sine
leverandører i stor grad som tidligere. Det står ingenting om at lønna skal gjøre det mulig å sette av
noe ekstra til sparing/uforutsette utgifter, heller ikke lønna skal kunne opptjenes innenfor en
standard arbeidsuke.
Lindex og Gina Tricot har identiske retningslinjer, hvilket de også hadde i 2010. Da ble
leverandørene ”oppmuntret” til å betale tilstrekkelig lønn for å dekke ”levekostnader og […] noe
ekstra disponibel inntekt”. Mange års arbeid med å øke lønningene i produksjonsland har
gjentatte ganger vist at en ”oppmuntring” ikke er nok for at hardt pressede leverandørfabrikker
skal sette opp lønningene. Også Lindex og Gina Tricot har endret sine retningslinjer i de senere år. I
likhet med H&M sier de nå at lønnsnivået skal reflektere arbeiderens ferdigheter, men de
understreker også at lønna skal kunne oppnås innenfor "regulære arbeidstider". Lønna skal
respektere arbeidernes rett til en "rettferdig lønn" og være tilstrekkelig "for en grei tilværelse for
dem og deres familier".
KappAhl hadde i 2010 samme etiske retningslinjer som Lindex og Gina Tricot hvor leverandørene
ble ”oppmuntret” til å betale mer enn en minstelønn. Nå skriver KappAhl i sine retningslinjer at "…
Leverandører og underleverandører skal i det minste betale sine ansatte en minimumslønn eller
den rådende bransjestandard, den høyeste gjelder. Beløpet skal være tilstrekkelig til å dekke
grunnleggende behov for de ansatte og deres familie, og det skal gi en viss tilleggsinntekt." Det å
bytte ut begrepet "oppmuntres" med "skal", og dessuten presisere at lønna skal dekke behovene
til arbeiderne og deres familier og noe disponibel inntekt, fremstår som mer forpliktende og er et
skritt i riktig retning. Derimot står det ingenting om at lønna skal kunne opptjenes innenfor en
standard arbeidsuke.
Varner-gruppen hadde, før revisjonen i 2012, retningslinjer som krevde at arbeiderne skulle
kompenseres med minstelønn, at denne skulle dekke grunnleggende behov og rekke til noe
sparing. Det ble også sagt at dersom sistnevnte krav ikke er møtt skal fabrikken arbeide mot
implementering av kravet. Endringen i retningslinjene, som i utgangspunktet var bedre enn
kravene til mange andre kleskjeder, var en linje om at lønna skal tilsvare "… en normal arbeidsuke".
Tillegget er en viktig presisering fordi det knytter en normal arbeidsuke til en lønn som dekker
grunnleggende behov og litt ekstra.
De etiske retningslinjer til klesaktøren Voice slo tidligere fast, før revisjonen i 2012, at
leverandørene skulle betale arbeiderene minstelønn. I de nye retningslinjene, under overskriften
"Levelønn", står det nå at "… Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd
med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal
alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing" (våre uthevinger).
Riktignok står det ingenting om at lønna skal dekke behovene til arbeideren og dennes familie,
men Voice har tatt et vesentlig skritt i riktig retning siden vår analyse i rapporten fra 2010. Derimot
har ikke Voice åpne leverandørlister hvilket er kritikkverdig, fordi det da er vanskelig å etterprøve
kleskjedens arbeid for bedre arbeidsforhold i fabrikkene de kjøper varer fra.
Tidligere mente danske Bestseller, likhet med Voice AS, at en minstelønn er tilstrekkelig for
arbeiderne. I dagens reviderte versjon av retningslinjene holder man fast ved
minstelønnsprinsippet, men legger til at denne "… skal være nok til å dekke grunnleggende behov."
Dette fremstår som underlig all den tid svært mange undersøkelser viser at en minstelønn svært
sjelden vil kunne dekke behovene til asiatiske tekstilarbeidere. Et nytt tillegg er også at Bestseller
forventer at leverandører "… skal være åpne og at de aktivt skal gå inn for bærekraftige løsninger
som gir levelønn.". Det kan se ut som et skritt i riktig retning, og kan, under ideelle forhold, gjøre at
leverandørene forplikter seg i større grad enn tidligere til et samarbeid for høyere lønninger.
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Bestseller nekter å vise sin leverandørliste for omverden79, og eksponerer seg dermed for kritikk
om at de ønsker å skjule forhold ved produksjonen. 80
Tabell 13. Oversikt over lønnspolicy, leverandørlister, produksjonsland og etiske retningslinjer i de største
kleskjedene i Norden i 2015.
Selskap

Åpne
leverandørlister

Etiske
retningslinjer

Lønnspolicy

Produksjonsland

H&M-gruppen
H&M
COS
Monki
Weekday
Cheap Monday
& Other Stories

Ja

Ja

Fra H&M Uppförandekod:

Kambodsja, Kina (inkl. Hong
Kong), Indonesia, Myanmar,
Sør-Korea, Taiwan, Thailand,
Vietnam, Bangladesh, India,
Pakistan, Sri Lanka, Tyrkia,
Bulgaria, Tsjekkia, Egypt,
Etiopia, Hellas, Italia, Kenya,
Latvia, Nederland, Portugal,
Romania, Spania, Sverige,
Tunisia.82

4.2 Lön, förmåner, arbetstid och ledighet
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...”
4.2.1 Lön ska utbetalas regelbundet och
punktligt. Vid lönesättningen ska arbetstagarens
erfarenhet, meriter och prestation beaktas.
H&M:s minimikrav är att arbetsgivaren minst
betalar 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.81

www.hm.com

Gina Tricot

Ja

Ja, BSCI

Fra BSCI Code of Conduct:
Rettferdig lønn
Handelspartnere tar hensyn til dette prinsippet
når de respekterer arbeidernes rett til rettferdig
lønn som er tilstrekkelig for en grei tilværelse for
dem og deres familier, så vel som lovpålagte
sosiale fordeler, uten å måtte ta hensyn til
spesifikke forventninger som nevnt nedenunder.

Bangladesh, Kina, Tsjekkia,
Finland, Tyskland, Hellas, India,
Italia, Sør-Korea, Pakistan,
Polen, Sveits, Tyrkia.84

Bestseller skriver følgende på sine nettsider, hentet 23. september 2015: ”We do not think that publishing our supplier list will make
any difference for the workers. What really makes a difference is that we use our influence to create improvements at the fac tories in
close collaboration with our suppliers. However, we do share our supplier list with those stakholders that we have established a longterm collaboration with, e.g. The International Accord on Fire and Building Safety, and who will actively help us improve con ditions
within areas where we are lacking resources or knowledge ourselves.” http://about.bestseller.com/SustainabilityContent/QA.aspx
79

«Norgesfavoritt nekter å si hvor klærne blir laget», minmote.no, 22.4.15.
http://www.minmote.no/#!/artikkel/23438061/norgesfavoritt-nekter-aa-si-hvor-klaerne-blir-laget og "Dansk modetøj-gigant
hemmeligholder fabrikker i Bangladesh", Metroxpress, 30.10.15. http://www.mx.dk/penge_erhverv/nyheder/story/13576769
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H&M, Uppförandekod versjon 2 - 2010, s. 3, pkt. 4.2.1. Nettside besøkt 23. september 2015.

URL: http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/CSR/codeofconduct/Code%20of%20Conduct_sv.pdf
Leverandørlister hentet fra hm.com 23. september 2015. URL: http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloadsresources/resources/supplier-list.html#cm-menu
82
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Handelspartnere skal som et minimum ha et
lønnsnivå som er i henhold til statens
minimumslønninger gitt ved lov, eller til en
kollektivt fremforhandlet bransjestandard, der
den høyeste av de to gjelder. Lønn skal utbetales
på en ordentlig måte, til faste tidspunkter og i
henhold til lover og regler. Delutbetalinger i form
av godtgjørelser in natura er akseptert i tråd med
ILOs regelverk. Lønnsnivået skal reflektere
arbeiderens ferdigheter og utdannelse og skal
knyttes til regulære arbeidstider. 83

www.ginatricot.com

KappAhl

Ja

Ja

Fra KappAhl Code of Conduct for Suppliers:
Lønn og godtgjørelse
Leverandører og underleverandører skal i det
minste betale sine ansatte en minimumslønn
eller den rådende bransjestandard, den høyeste
gjelder. Beløpet skal være tilstrekkelig til å dekke
grunnleggende behov for de ansatte og deres
familie, og det skal gi en viss tilleggsinntekt. 85

www.kappahl.com

Lindex

Ja

Ja, BSCI

Fra BSCI Code of Conduct:
Rettferdig lønn

www.lindex.com

84

Handelspartnere tar hensyn til dette prinsippet
når de respekterer arbeidernes rett til rettferdig
lønn som er tilstrekkelig for en grei tilværelse for
dem og deres familier, så vel som lovpålagte
sosiale fordeler, uten å måtte ta hensyn til
spesifikke forventninger som nevnt nedenunder.
Handelspartnere skal som et minimum ha et
lønnsnivå som er i henhold til statens
minimumslønninger gitt ved lov, eller til en
kollektivt fremforhandlet bransjestandard, der
den høyeste av de to gjelder. Lønn skal utbetales
på en ordentlig måte, til faste tidspunkter og i
henhold til lover og regler. Delutbetalinger i form
av godtgjørelser in natura er akseptert i tråd med
ILOs regelverk. Lønnsnivået skal reflektere
arbeiderens ferdigheter og utdannelse og skal
knyttes til regulære arbeidstider.87

Bangladesh, Kina, India, Italia,
Portugal, Romania, Sør-Korea,
Sverige, Taiwan, Tyrkia,
Ukraina.86

Bangladesh, Kambodsja, Kina,
India, Indonesia, Italia,
Myanmar, Pakistan, Polen, SørKorea, Sri Lanka, Tyrkia,
Vietnam.88

Hentet fra FAQ-siden på ginatricot.com 23. september 2015. URL: http://www.ginatricot.com/no/no/csr/what

Gina Tricot, Business Social Compliance Initiative (BSCI), Code of Conduct – Public Document 1/2014, V.Principles, s.5. Nettside
besøkt 23. september 2015. URL: http://www.ginatricot.com/cms/system/csr/footer/pdf/1.0-bsci_code_of_conduct_2014-1.pdf
83
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KappAhl Code of Conduct for Suppliers, versjon 2.0, november 2012. Hentet 23. september 2015.

URL: http://www.kappahl.com/globalassets/about-kappahl-corporate/documents/sustainability-documents/productiondocuments/kappahl_code_of_conduct_nov_2012.pdf
Hentet fra KappAhl Supplier List 23. september 2015. URL: http://www.kappahl.com/globalassets/about-kappahlcorporate/documents/sustainability-documents/production-documents/kappahl_supplier_list.pdf
86

87

Lindex oppgir på sine nettsider at de benytter BSCIs retningslinjer for etisk handel. Nettside besøkt 23. september 2015.

URL: http://about.lindex.com/no/retningslinjer-for-etisk-handel/ Retningslinjnene er publisert her: Business Social Compliance
Initiative (BSCI), Code of Conduct – Public Document 1/2014, V.Principles, s.5. Nettside besøkt 23. september 2015. URL:
http://www.fta-intl.org/sites/default/files/BSCI%20COC%20version%202014.pdf
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Varner-gruppen
Bik Bok
Carlings
Cubus
Dressmann
Dressmann XL
Solo
Urban
Vivikes
Volt
WOW

Ja

Ja, IEH

Fra Varner-gruppens Code of Conduct:
7. Lønn
ILO-konvensjon nr.131:
7.1 Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke
skal minst være i tråd med nasjonale
minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard,
den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være
tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov,
inkludert noe sparing. Dersom sistnevnte krav
ikke er møtt skal fabrikken arbeide mot
implementering av kravet.90

Varner Brand
Stores: 89
Levi’s Store
Ralph Lauren
Denim & Supply

Bangladesh, Kina, Egypt, India,
Italia, Litauen, Norge, Pakistan,
Portugal, Sør-Korea, Serbia, Sri
Lanka, Sverige, Thailand, Tyrkia,
Ukraina, Vietnam.91

www.varner.no
Voice AS
Boys of Europe
Vic
Match

Nei92

Ja, IEH

Kina, Tyrkia, India og
Bangladesh m.fl.94

ILO-konvensjon nr.131:
Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal
minst være i tråd med nasjonale
minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard,
den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være
tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov,
inkludert noe sparing.93

www.voice.no

Bestseller AS
Jack Jones
Vero Moda
mamalicious
name it.
Only
Only Play
Only & sons
lmtd
YAS
Noisy may
Pieces
Little Pieces
JUNAROSE

Fra Voice AS sin Code of Conduct:
3.7 Levelønn

Nei95

Ja

Fra Bestseller’s Code of Conduct:

Kina, Tyrkia, Bangladesh, India og
Italia m.fl.97

Tilstrekkelig kompensasjon
Leverandøren skal alltid følge gjeldende lover for
kompensasjon for arbeid, inkludert
overtidsbetaling og betalingsprosedyrer. Lønn
skal ikke holdes tilbake, uansett årsak. Trekk i
lønn som følge av disiplinære årsaker eller andre
trekk som ikke følger lovverket, skal ikke
forekomme.
De ansatte har i det minste rett til den

Hentet fra Lindex’ oversikt over fabrikker og leverandører 23. september 2015. URL: http://about.lindex.com/no/leverandorer-ogfabrikker/
88

Varner-gruppen er master franchise partner for Levi’s Store (33 butikker) og Ralph Lauren Denim & Supply (fem butikker) i
Skandinavia. Disse er samlet under paraplyen Varner Brand Stores AS. Kilde: http://varner.com/no/Kjedene/varner-brand-stores/
89

The Varner Group, Supplier Requirements Manual, Part IV Code of Conduct, version 01.2014, s. 4, pkt. 7.1. Nettside besøkt 23.
september 2015. Teksten er oversatt fra engelsk: http://www.varner.no/Global/Varner/CSR/Downloads_CSR/Supplier%20Manual%20%20IV%20%20Code%20of%20Conduct%20English%20v.1%202014.pdf
90

Hentet fra List of Factories The Varner Group 23. september 2015L:
http://varner.com/Global/Varner/CSR/Downloads_CSR/List_of_factories_Varner-Group_April_2015_Eng.pdf
91

92

Voice er et av flere selskap som deler navn på leverandørene, men kun på forespørsel, et prinsipp som setter betingelser for bruken av informasjonen
og som vanskeliggjør behovet for umiddelbar sjekk hvis leverandørlisten plutselig trengs. For organisasjoner i produsentland, som er de som kanskje har
den største nytten av informasjonen, blir det vanskeligere å få innsikt i listene hvis disse kun sendes på forespørsel.
93

Voice, Code of conduct 2012, s. 5., pkt. 3.7. Teksten er oversatt fra engelsk. Nettside besøkt 23. september 2015. http://www.voice.no/wpcontent/uploads/2013/06/Voice_Code-of-Conduct_2012_version-26.03.2012_FINAL.pdf
94

Voice har svært mye av sin produksjon fra Kina - 83 prosent av selskapets varer kommer derfra. Andre produksjonsland er Tyrkia (11 prosent), India (2
prosent) og Bangladesh (2 prosent). Den resterende produksjonen (2 prosent) foregår i andre land. Kilde: Voice Norge AS’ årsr apport 2014 til Initiativ for
etisk handel.
95

Se fotnote 79.
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Object Collectors
JACQUELINE de
YONG
minimize
ADPT
Selected
VILA

lovbestemte minstelønnen, eller den rådende
bransjestandarden, der den høyeste av de to
gjelder, og dette skal være nok til å dekke
grunnleggende behov.
Det er forventet at leverandører skal være åpne
og at de aktivt skal gå inn for bærekraftige
løsninger som gir levelønn. 96

www.bestseller.com

OPPSUMMERING
Denne rapporten har blant annet sett på hvor lenge en tekstilarbeidere i seks asiatiske land må
jobbe for å få råd til ulike varer og tjenester. Vi har sammenlignet disse funnene med hva en norsk
tekstilarbeider får for lønna i Norge.
I tre av fem land er ikke timelønna engang nok til å kjøpe én kilo løk, mens arbeiderne i Bangladesh
og India bare kan kjøpe 3/4 kilo ris for sin timelønnen. En norsk tekstilarbeiders minstelønn rekker
til sammenligning til 10 kilo løk og 16,5 kilo ris.
Mange kleskjeder sier at de skaper arbeidsplasser, utvikling og valgmuligheter for arbeiderne.
Faktum er at mange av de som jobber på fabrikkene ikke engang kan dekke grunnleggende behov
for seg og sine barn.
Kjøtt er en luksusvare de færreste tekstilarbeidere kan ta seg råd til. Arbeidere i Indonesia,
Bangladesh og Kambodsja må jobbe henholdsvis 12, 13 og 15 timer for å ha råd til én kilo kjøtt.
Kylling er et billigere alternativ til rødt kjøtt og er derfor en, relativt sett, vanligere vare blant
asiatiske tekstilarbeidere. I Kambodsja og Bangladesh må de jobbe mellom 5 og 6 timer for å kunne
kjøpe én kilo kylling, mens den samme mengden krever 3,5 timers innsats fra deres kollegaer i
India og Indonesia, og tre timers innsats i Kina.
Lønningene ved tekstilfabrikkene er lave, enda arbeidsdagene er mange og lange. De fleste
arbeiderne som ble intervjuet for undersøkelsen jobber seks dager i uken, og enkelte oppgir at de
møter til arbeid hver dag. En arbeider i Kambodsja oppga at hun jobbet hver dag, sammenlagt 372
timer i måneden.
Antallet timer ligger på et høyt nivå og er i flere tilfeller i strid med det nasjonale lovverket. Det
gjennomsnittlige antallet timer tekstilarbeiderne jobber varierer fra 189 timer i India til 282 timer i
måneden i Kambodsja.

97

Bestseller oppgir at de har produksjon i totalt 700 fabrikker fordelt på 25 land, men de nevner kun disse fem landene på nettside ne sine. Alle klær er
merket med produksjonslandet. Informasjonen er hentet fra Bestsellers Q&A 23. september 20 15.
http://about.bestseller.com/SustainabilityContent/QA.aspx
96

Bestseller’s Code of conduct, versjon 4, februar 2014, s. 2, “Adequate compensation”. Teksten er oversatt fra engelsk. Nettside besøkt 23. september
2015. http://about.bestseller.com/~/media/3D4FC9D4FEA94CC08F7E59C378324E5F.pdf
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Overtidsarbeid er ofte pålagt. I Bangladesh sier loven at arbeidere kan jobbe 12 timer overtid hver
uke, mens de intervjuede arbeiderne oppgir å jobbe rundt 70 timer overtid hver måned.
Samtidig er overtidsarbeid ofte helt nødvendig om tekstilarbeiderne skal få endene til å møtes.
Langvarig søkelys på tekstilarbeidernes situasjon viser at mye overtid ikke bare sliter på egen
kropp, men også på familielivet. Barna blir overlatt til seg selv og mange oppgaver på hjemmebane
venter etter en lang arbeidsdag. Særlig for kvinnelige arbeidere er dette et stort problem da de har
hovedansvar for hjemmet.
Lange arbeidsdager og høyt press for å møte produksjonsmål fører til sykdom, utmattelse og
skader, noe som bidrar til å redusere de allerede lave inntektene for tekstilarbeidere. Ved siden av
tapte inntekter de dagene de er fraværende, har mange fabrikker krav om 100 prosent oppmøte
hvis lønnstillegget for tilstedeværelse skal kunne utbetales.
Samtidig er det dyrt for tekstilarbeiderne å oppsøke lege. Tyrkiske tekstilarbeidere må jobbe en
halv uke for å ha råd til en legetime, mens deres kollegaer i Bangladesh må jobbe hele 84 timer for
en full legesjekk. Arbeiderne i Kambodsja som deltok i undersøkelsen oppga at de rett og slett ikke
har råd til å gå til legen med sin nåværende lønn, men et grovt overslag viser at de må jobbe drøyt
10 timer for prisen på en legekonsultasjon. En norsk tekstilarbeider må til sammenligning bare
jobbe drøyt én time for å ha råd til å gå til legen.
Å tjene nok for å kunne leve et liv i verdighet er en menneskerett, og selskapene har et ansvar for å
sikre en levelønn for dem som syr deres bukser og t-skjorter.
Framtiden i våre henders mest sentrale krav er:
• Selskapene må i henhold til FNs veiledende prinsipper 98 og OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper99 anerkjenne at de har et selvstendig ansvar for å sikre menneskerettigheter i sin
leverandørkjede. Dessuten må de utvise nødvendig aktsomhet (eng. "due diligence") og kartlegge
risiko for brudd på menneskerettighetene ved fabrikkene de kjøper varer fra.
• Levelønn må være et eksplisitt krav i kleskjedenes etiske retningslinjer, og det må lages en
strategi for implementeringen av levelønn, knyttet opp til tidsfrister.
• Kleskjedene må sikre arbeiderne retten til fritt å kunne organisere seg i en fagforening ved
fabrikkene hvor de arbeider.
• Større åpenhet: Kleskjedene må offentliggjøre navn og adresse til alle leverandører og
underleverandører de benytter. Oppdaterte leverandørlister må gjøres tilgjengelige for
allmennheten via selskapets hjemmeside.
• Kleskjedene må legge enda større press på myndighetene i produksjonslandene for at den
nasjonale eller regionale minstelønnssatsen til tekstilarbeidere skal revideres årlig eller oftere - og
da til et nivå som ligger tettere opp til fagbevegelsens krav enn det som er tilfelle i dag.
Guiding Principles on Business and Human Rights (2011): United Nations Human Rights Office of the High Commisioner
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
98

99

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, revised version 2011. http://mneguidelines.oecd.org/text/
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APPENDIKS 1:
Ulike tillegg, blant annet basert på tekstilarbeiderens familiesituasjon.
Accordance with article 8 of The Law on the Amendment to the Occupational Health and
Safety Law and Certain Statutory Decrees (Law no 6645, Official Gazette of 23 April 2015, No.
29335) Effective from 01 May 2015, Calculation of Minimum Living Allowance will be calculated as
below; Minimum Living Allowance is calculated as percentage of Annual Gross Minimum Wage.
(1201,50 TL for 2015) MLA is calculated by following rates;
50% for the taxpayer,
10% for the spouse [refers husband or wife of taxpayer with legal marriage] provided who is
unemployed,
7.5% each for the first two dependent children [refers to unmarried minor children below 18 years
old and unmarried student children below 25 years old],
10 % for the third dependent children (Effective after 01 May 2015)
and 5% each for the following dependant children.
In the calculation of MLA, first bracket rate (15%) of the Income Tax is used .
Example:
Annual Gross Minimum Wage in 2015/January (1021,50*12)

14.418 TL

The Minimum Living Allowance Rate

85%

For the taxpayer himself 50%
For the spouse of the taxpayer 10%
For first two children of the taxpayer 15%
For the third children of the taxpayer 10%
The Minimum Living Allowance Base (14.418 x 85%)

12.255,3 TL

Annual Minimum Living Allowance (12.253,3 x 15%)

1838,3 TL

Monthly Minimum Living Allowance is (1838,3/12)

153,19 TL

MLA-ratene per 1.5.2015-31.12.2015 er 90,11 lira for en enslig arbeider. En gift arbeider med
arbeidsledig ektefelle får 108,14 lira, 126,65 lira om de har ett barn, 135,17 lira om de har to barn
og 153,19 lira om de har mellom tre og seks barn. For en gift arbeider med arbeidende ektefelle er
tillegget på 90,11 lira, 103,65 lira om de har ett barn, 117,15 lira om de har to barn, 135,17 lira om
de har tre barn, 144,18 lira om de har fire barn og 153,19 lira om de har fem eller seks barn. Den
lovbestemte minstelønnen er dermed i realiteten 1090,11 lira.
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