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1) Sammendrag
Framtiden i våre hender har i flere år jobbet med miljø- og arbeidsforholdene i tekstilindustrien og for levekårene til dem som syr klærne våre. Helt nederst i denne leverandørkjeden er bomullsplukkerne. Framtiden
i våre hender vil med denne rapporten gi en introduksjon til bomullsmarkedet og de viktigste utfordringene
i bomullssektoren.


Bomull er en viktig råvare i verdensøkonomien. Bomull benyttes primært som innsatsfaktor i tekstilindustrien og utgjør hele 40 prosent av råmaterialene som benyttes i alle klær.1 Siden andre verdenskrig har produksjonen økt jevnt, men produksjonsvolumene synes nå å ha stabilisert seg på
rundt 26-27 millioner tonn i året. Bedre avkastning på avlingene de siste tiårene har bidratt til økt
produktivitet og høyere produksjonsvolum.



Den globale verdikjeden for bomull er preget av en tydelig arbeidsfordeling mellom ulike regioner
og land. Utviklingsland produserer i dag 81 prosent av verdens bomull, med Kina, India, Brasil som
de største produsentene.2 Utviklingsland3 står for 97 prosent av importen av bomull og 96 prosent
av foredlingen av bomull.4 Rike land som USA og Australia har så å si ingen foredling av bomull og
eksporterer nesten all bomullen de produserer. De bidrar dermed til at utviklingslandenes andel av
eksporten på verdensmarkedet bare er på 52 prosent.5



I 2011 sto Kina for 37 prosent av den globale kleseksporten, men andre land i Asia som Bangladesh
og India er i ferd med å utvide sin tekstilindustri og øke sine eksportandeler. Utviklingsland eksporterer store mengder klær til blant annet EU, USA og Japan. Disse tre handelsblokkene sto i 2011 for
72 prosent av verdens klesimport.6



Bomullsindustrien har stor betydning for mange fattige mennesker i utviklingsland. Rundt 100 millioner bønder produserer bomull i disse landene, og for majoriteten av disse er salg av bomull primær inntektskilde. Eksport av bomull utgjør også en viktig kilde til utenlandsk valuta for mange fattige land, men fordi disse landene har så lite annet å falle tilbake på, er de vært sårbare for svingninger i pris på det internasjonale bomullsmarkedet.



De små bomullsbøndene og de mange sesongarbeiderne i bomullsektoren i utviklingsland arbeider
ofte under svært vanskelige forhold for liten eller ingen betaling. Det er dokumentert grove brudd
på menneskerettighetene i flere land. De mest prekære utfordringene omfatter:







1

Slavearbeid- og barnearbeid
Lav lønn
Urettferdige handelsvilkår
Helse- og sikkerhet
Miljøproblemer
Lav produktivitet

The Guardian. 2012. How can we stop water from becoming a fashion victim?
http://www.theguardian.com/sustainable-business/water-scarcity-fashion-industry
2
ICTSD. Cotton: Trends in Global Production, Trade and Policy: http://ictsd.org/downloads/2013/06/cotton-trends-inglobal-production-trade-and-policy.pdf
3
Verden minus OECD-land, pluss Tyrkia, Mexico og Sør-Korea.
4
International Centre for Trade and Sustainable Development (mai 2013). Cotton: Trends in Global Production, Trade
and Policy http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2013/06/cotton-trends-in-global-production-trade-andpolicy.pdf
5
ICTSD. Cotton: Trends in Global Production, Trade and Policy: http://ictsd.org/downloads/2013/06/cotton-trends-inglobal-production-trade-and-policy.pdf
6
OECD. Aid for Trade and Value Chains in Textiles and Apparel. 2013. Se:
http://www.oecd.org/dac/aft/AidforTrade_SectorStudy_Textiles.pdf
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Leverandørkjeden og følgelig verdikjeden for bomull er lang og kronglete. Før vi som forbrukere
kommer i befatning med sluttproduktet, har råvaren krysset flere grenser og vært innom mange
ulike aktører. Kleskjeder er i dag ikke pålagt ved lov å dokumentere bomullens opphavsland. Mangelen på åpenhet og transparens i leverandørkjeden er en stor utfordring. Uten denne type informasjon er det praktisk talt umulig for forbrukere å gjøre bevisste og etisk funderte klesvalg.
Bomullsarbeiderne i utviklingslandene er blant de fattigste i verden, ofte marginalisert og med lite
politisk makt. Situasjonen i flere av utviklingslandene har historiske paralleller til det som foregikk i
de landene som i dag er rike. Det tar tid å utvikle institusjoner som effektivt kan håndheve arbeidernes rettigheter i praksis. Bomullsarbeiderne er offer for både urettferdige handelsvilkår og økonomiske aktører som utnytter institusjonelle vakuum til å generere kortsiktig gevinst på deres og
miljøets bekostning.

Veien videre:
 Flere lovende initiativer og kampanjer er i gang og retter seg mot de grunnleggende utfordringene i
industrien.


Det må nå jobbes systematisk med åpenhet i leverandørkjeden og etableres systemer med mulighet for å spore hvor bomullen er produsert.



Forbrukere kan få en viktig rolle i å utøve press på kleskjedene for at de skal kunne informere om
hvor og hvordan bomullen er produsert.



De ekstremt lave lønningene i sektoren i utviklingsland, og mangelen på organisering av sesongarbeiderne og småbønder i bomullssektoren, gjør at levelønn og retten til fagorganiseringer er sentrale rettigheter å jobbe for.
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2) Innledning
Framtiden i våre hender har i en årrekke jobbet for å forbedre levekårene til dem som syr klærne våre.
Tekstilindustrien i utviklingsland er preget av svært lave lønninger, lange arbeidsdager og helseskadelige
arbeidsforhold. Framtiden i våre hender har utgitt flere rapporter knyttet til tekstilindustrien, og ønsker nå
å videreføre arbeidet vårt på levelønn og sette søkelyset lenger ned i leverandørkjeden, i bomullsektoren.
Denne rapporten gir en kort oversikt over det globale markedet for bomull og en introduksjon til utfordringene i sektoren.
Framtiden i våre hender jobber internasjonalt med tekstilsektoren gjennom det internasjonale nettverket
Clean Clothes Campaign. Etter årelangt arbeid har Clean Clothes Campaign presset de internasjonale klesprodusentene til å åpne leverandørlistene sine, og Framtiden i våre hender lanserte i 2012 kampanjen
«Vreng kleskjedene» som satte fortgang i arbeidet her til lands. Dette har ført til at det i større grad enn
tidligere er mulig å si hvor, og på hvilke fabrikker, klærne blir produsert. Økt åpenhet og transparens er
positivt fordi det fører til at man kan spore rettighetsbrudd og følgelig ansvarliggjøre de ulike aktørene i
leverandørkjeden. Opprinnelsen til klærne er imidlertid ikke i en fabrikk, men ute på landsbygda der bomullen dyrkes. Fra bomullen dyrkes og plukkes, til den selges som innsatsvare i ferdige klesprodukter, har den
gått igjennom en komplisert videreforedlingskjede og vært innom flere land. Resultatet er at det vanskelig
og ressurskrevende å spore bomullen til opprinnelsesland. I praksis fører det til at forbrukere ikke har mulighet til å finne ut om klærne de kjøper er produsert under forhold som ivaretar menneskerettigheter og
andre etiske og sosiale hensyn.
Vi tror mange ville brukt forbrukermakten sin annerledes dersom de visste hvor, og ikke minst under hvilke
forhold, bomullen i klærne deres ble produsert.
Bomullsindustrien står overfor en rekke utfordringer. Vi peker på noen eksempler som illustrerer at forholdene i sektoren er dårlige. Det mangler data, noe som blant annet skyldes at bomullsindustrien i utviklingsland er svært desentralisert og ikke alltid blir fanget opp av offisiell statistikk. Det kan derfor være vanskelig
å kvantifisere omfanget av utfordringene. Mange bomullsarbeidere utsettes for flere overgrep og rettighetsbrudd samtidig. Arbeidere i denne sektoren er en del av den uformelle økonomien som heller ikke
inngår i noen offisiell statistikk. Dette er i seg selv et stort problem fordi det åpner opp for at krenkelser og
kriminell atferd fra arbeidsgivers side går under radaren, og at en sektor som i utgangspunktet er dårlig
regulert nærmest blir å betrakte som lovløs. Det er sannsynlig at kun en brøkdel av overgrepene som forekommer i bomullsindustrien finner veien inn i offisielle rapporter, og det er rimelig å anta at mørketallene
er høye.

3) Formål
Framtiden i våre hender har over mange år satt søkelyset på tekstilindustrien og jobbet for tekstilarbeidernes rettigheter. Nederst i tekstilindustriens leverandørkjede jobber millioner av fattige bønder i utviklingsland med å dyrke, plukke og videreforedle bomull. Formålet med rapporten er å gi en introduksjon til markedet for bomull for å kunne si noe om hvilken del av produksjonen som foregår hvor. Deretter gir vi en
introduksjon til de viktigste utfordringene i sektoren. Rapporten gir en oversikt i tall over den globale produksjonen, eksporten og importen av bomull, hvor den dyrkes, videreforedles og selges. Deretter gir den en
introduksjon til utfordringer innenfor arbeidsforhold og miljø.
Erfaringer fra Framtiden i våre henders arbeid, blant annet med tekstilindustrien, tilsier at et første skritt på
veien mot positiv endring er tilgang på, og spredning, av informasjon. Åpenhet og sporbarhet blir avgjørende for å kunne jobbe med forbedringer, og her spiller kleskjedene en viktig rolle med deres innflytelse på og
ansvar for det som foregår i leverandørkjeden.

6

4) Metode
Metoden består primært i en skrivebordsstudie basert på sekundærkilder fra inn- og utland. All informasjonen er basert på informasjon som er fritt tilgjengelig på internett.
a) Avgrensning og forbehold


Rapporten vil se på den globale produksjonen, handelen med- og videreforedlingen av bomull. For
å komme utfordringene i bomullsindustrien til livs er det nødvendig å få en forståelse av omfang og
lokalisering av bomullsproduksjonen.



Rapporten vil belyse forholdene i produksjonslandene, og fokusere spesielt på utviklingslandene.
Den vil i mindre grad diskutere kleskjedenes og forbrukernes rolle i verdikjeden for bomull. Det har
heller ikke vært plass til å belyse rollen til myndighetene i landene som produserer bomull.



Rapporten vil i hovedsak fokusere på forholdene i begynnelsen av leverandørkjeden, det vil si for
plukkerne, bomullsbøndene og frem til bomullen når spinneriene. For å forstå noen av de mekanismene som bidrar til at situasjonen for mange bomullsbønder er vanskelig, må man imidlertid
også belyse situasjonen høyere opp i verdikjeden. Rapporten vil referere til både tekstilindustrien
og klesindustrien når det er naturlig.

b) Forbehold
Det er usikkerhet knyttet til tallmaterialet i rapporten som konsekvens av usikkert datagrunnlag i kildematerialet.


Mye av den informasjonen som finnes på nettet er basert på begrenset og til dels utdatert kildemateriale. Det er enklere å finne informasjon om forholdene i bomullsindustrien i rike land enn i
mange av utviklingslandene. Det skyldes blant annet manglende rapporteringsrutiner, og at mange
av de som arbeider i bomullsindustrien befinner seg i uformell sektor og på landsbygda, ofte utenfor allfarvei.



Mangelen på både kvalitative og kvantitative data gjør at analyser av årsakssammenhenger knyttet
til arbeidsforhold i bomullsindustrien ofte må basere seg på empiri hentet fra studier av andre råvarebaserte sektorer, og fra landbruket spesielt.7



Tallmaterialet skiller i liten grad mellom bomullsbønder som eier eller leier egen jord, plantasjedrift
og småprodusenter og ulike typer innleide arbeidere – for eksempel sesongarbeidere og migrantarbeidere.

c) Definisjoner og begrepsavklaringer


7

Det eksisterer ingen allment akseptert definisjon på hva som utgjør bomullsindustrien, ei heller
tekstilindustrien. Dette kompliserer vurderinger av de ulike leddene i verdikjeden og kan føre til at
spesielt økonomiske analyser blir upresise, eller vanskelig lar seg reprodusere. I denne rapporten
avgrenser vi bomullsindustrien til å gjelde alle leddene og prosessene fra bomullen blir høstet til
den er klar for foredling. Idet bomullen havner i fabrikker eller spinnerier som forvandler bomullen
til tråd og garn er den ikke lenger en del av bomullsindustrien, men blitt en del av tekstilindustrien.
Tekstilindustrien omfatter alle foredlingsleddene til og med sying av ferdige klesprodukter. Klesindustrien omfatter kjøp og salg av ferdige klesplagg og tekstiler.

Literature Review and Research Evaluation relating to Social Impacts of Global Cotton Production for ICAC. 2008. Se:
https://www.icac.org/seep/documents/reports/literature_review_july_2008.pdf
7



Enkelt sett kan man dele bomullsarbeidere i utviklingsland i to hovedkategorier: småbønder med
egen bomullsproduksjon og innleide arbeidere/sesongarbeidere. Herunder kan det være mange
forskjeller, som hvorvidt bøndene eier eller leier jord, men i denne rapporten skiller vi der det er
mulig i hovedsak mellom småbønder og innleide arbeidere.

5) Bomullsplanten
Bomull er blitt benyttet i klær i flere tusen år. Det finnes mange typer bomull og de kultiverte artene varierer avhengig av geografisk lokalisering. Vekstvilkårene har stor innflytelse på den endelige kvaliteten. Kvaliteten øker med lengden på fibrene.8 Eksempelvis er egyptisk bomull kjent for å være meget fin, mens
nordamerikansk bomull er medium kvalitet og østindisk vanligvis av lavere kvalitet. Kvaliteten på bomullen
reflekteres i utsalgsprisen.
Bomullsdyrking krever varmt klima, fuktige forhold i veksttiden og tørr innhøsting. I dag dyrkes bomull
overalt i det varme beltet, men brorparten dyrkes nord for ekvator. Bomullsplanten trenger mye vann, noe
som kan føre til press på knappe ressurser i tørre områder. I tillegg er den sensitiv for variasjoner i værforhold og er svært utsatt for insektangrep og plantesykdommer. Bomullsplanten har vært en kilde til stor
bekymring for bønder opp gjennom tidene, da veldig mye står og faller på omstendighetene rundt bomullsplanten i det korte tidsrommet planten kan høstes. Tørke i forbindelse med innhøsting kan ødelegge en
hel avling. Det skal lite til for å forringe kvaliteten på bomullen. For å redusere risiko og sikre en forutsigbar
innhøsting har man de siste 50 årene benyttet store mengder insekticider (sprøytemidler mot insektangrep) og herbicider (sprøytemidler mot planteangrep). Bomull høstes vanligvis en gang i året og sesongen fra
beplanting og såing til innhøsting varer i ca. seks måneder.9
Selve bomullen er et mykt fiber som vokser inni bomullsplanten. Under modningen brister frøkapslene og
bomullen blir liggende åpen for plukking. Hvert eneste bomullsfrø har mellom 10000 og 28000 bomullsfibre
festet til seg. I tillegg til bomullsfiber inneholder bomullsplanten bomullsfrø. Bomullsfrøene veier ca. 1,6
ganger mer enn bomullen (fibrene) og blir etter at de har blitt presset blant annet benyttet som mat til dyr
og som matolje. Bomullsfrøene utgjør ca. 15 prosent av verdien av bomullsplanten ved salg.10 Veldig lite av
bomullsplanten går til spille ved produksjon.
a) Bomull: En av tre typer tekstilfiber
Tekstiler er en fellesbetegnelse på tøy og produkter som fremstilles ved å bruke tekstilfibre, det vil si tråd
eller garn. Tekstiler lages ved hjelp av veving, spinning, strikking, hekling, knipling, brodering, toving eller på
andre måter. Tekstilene grupperes ofte etter bruksformål i bolig- og dekorasjonstekstiler, bekledningstekstiler og tekniske tekstiler. Vi snakker altså om alt fra sengetøy, tepper, presenninger, fiskegarn og ikke minst
klær.11 Det finnes tre typer tekstilfiber: Plantefiber, animalsk fiber og syntetisk fiber.
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Plantefiber, som bomull
Animalske fiber, som kommer fra dyr som sau og kaniner i form av ull.
Syntetiske fiber eller kunstfiber, som er kunstig framstilte fiber og består av blant annet polyester,
polyamid, akryl, og polyuretan.

Generell informasjon om bomullsplanten er hentet fra det norske leksikon, som er en av få norske kilder som omtaler bomullsplanten og den tekniske prosessen rundt produksjon av bomull i detalj. Se http://snl.no/bomull
9
Flere kilder. Blant annet Eythorn (2007): Organic Farming for Sustainable Livelihoods in Developing Countries?: The
Case of Cotton in India.
10
UNCTAD. Uses of cotton. Se: http://www.unctad.info/en/Infocomm/Agricultural_Products/Cotton/Uses/Uses-ofcottom/
11
Store Norske leksikon. Se: http://snl.no/tekstil
8

b) Andel bomullsfiber i markedet

Det globale markedet for tekstilfiber
1,3 %
6,8 %

30,2 %
61,8 %

Syntetiske fiber

Figur 1: Andel, ulike typer tekstilfiber.

Bomull

Ull

MMC fiber (man made natural fibers)

12

Syntetisk fiber utgjør ca. 62 prosent av det globale markedet for tekstilfiber i 2012. Bomull utgjør ca. 30
prosent. 13
På verdensbasis ble det i 2013 produsert nesten 85,4 millioner tonn tekstilfiber. Produksjonen av bomull
har økt sakte men sikkert i takt med økende global etterspørsel, men sammenlignet med andre typer tekstilfiber har bomullens andel i markedet likevel gått ned. Etter andre verdenskrig utgjorde bomull 81 prosent av det totale konsumet av tekstilfiber i verden, mens i 2000 var prosentandelen sunket til 39 prosent.14
Syntetisk fiber har absorbert store deler av den økte etterspørselen etter tekstilfiber og økt sin markedsandel sakte men sikkert.
Bomull er en essensiell innsatsfaktor i tekstilindustrien. Omtrent 60 prosent av bomullen som blir produsert
på verdensbasis blir brukt som råmateriale i klær. Resten blir brukt i møbler og industrielle produkter.14
Stoffer av ren bomull er vanlige, men blandinger med både natur- og kunstfiber blir stadig mer benyttet.
Etterspørselen etter tekstiler er forventet å øke med 2,8 prosent i året fram mot 202015, med bakgrunn i
megatrender som befolkningsvekst og økt kjøpekraft.

12

Lenzing Group. 2013. The global fiber market in 2012. Se: http://www.lenzing.com/en/concern/investorcenter/equity-story/global-fiber-market.html
13
Lenzing Group. 2013. The global fiber market in 2012. Se: http://www.lenzing.com/en/concern/investorcenter/equity-story/global-fiber-market.html
14
UNCTAD. Major uses of cotton fibres. Se:
http://www.unctad.info/en/Infocomm/Agricultural_Products/Cotton/Uses/Major-uses-of-cotton-fibres/
15
Cotton Exporter’s guide. 2007. Long term projections for textile fibre consumption. Se:
http://www.cottonguide.org/cotton-guide/The-World-Cotton-Market/Long-term-projections-for-textile-fibreconsumption/?menuID=3498
9

Forenklet modell av fullstendig leverandørkjede:

Bomullsindustrien

Dyrking

Tekstilindustrien

Innhøsting

Klesindustrien

Rensing

6) Verdikjeden: Produksjon, foredling og handel
a) Produksjon
I snitt har produksjonsvolumet av bomull økt med 2,5 prosent årlig siden begynnelsen av 50-tallet.16 Produksjonen har økt fra 6,5 millioner tonn i 1950 til 14 millioner tonn tidlig på 80-tallet. I løpet av det siste
tiåret har produksjonen økt med ca. 5 millioner tonn og i 2013 ble det dyrket 26,8 millioner tonn bomull.17
Produksjonen er forventet å flate ut18 og ifølge FNs Food and Agricultural Organisation (FAO) vil produksjonen av bomull ligge på rundt 27,3 millioner tonn i 2022.19

16

Cotton Exporter’s Guide. 2007. World market overview. Se: http://www.cottonguide.org/cotton-guide/the-worldcotton-market/overview/
17
International Cotton Advisory Committee. 2014. Major Changes in Supply and Demand Estimates and Projections.
Se: https://www.icac.org/cotton_info/publications/updates/2014/English/ectm1_14.pdf
18
International Cotton Advisory Committee. 2014. Major Changes in Supply and Demand Estimates and Projections.
Se: https://www.icac.org/cotton_info/publications/updates/2014/English/ectm1_14.pdf
19
FAO. 2013. World agricultural outlook 2013. Se: http://www.fao.org/
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Figur 2 Produksjon av bomull på verdensbasis i 2012/2013, syv største produksjonsland. Kilde: ICAC , tall bearbeidet
av Framtiden i våre hender.

Bomull blir dyrket i rundt 80 land, men produksjonsvolumene varierer og mesteparten av produksjonen er
konsentrert i noen få land.21 Figuren over viser at Kina og India er på produksjonstoppen. Av de rikeste landene er det kun USA og Australia som produserer bomull i stor skala. Inkludert i resten av verden er blant
annet land i Afrika som står for produksjon av ca. 1,4 millioner tonn i 2012/13.22
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Figur 3 Kina, India og USAs produksjonsandel av bomull i prosent. Kilde: ICAC , tall bearbeidet av Framtiden i våre
hender.
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Utviklingsland produserer i dag 81 prosent av verdens bomull, med Kina, India og Brasil som de største produsentene.24
Å anslå med sikkerhet hvor mange mennesker som arbeider i bomullsindustrien er vanskelig. Overslagene
varierer og spennet som benyttes er stort. International Trade Centre (ITC) gav i 2007 ut Cotton Exporters
Guide hvor det anslås at mer enn 100 millioner «familieenheter» arbeider som bønder i bomullsindustrien
og at det totale antallet mennesker som er involvert i industrien, med innleide arbeidere, i transporten og
med rensing er 350 millioner.25 Hva som regnes som familiearbeidere kan inkludere flere enn dem som er i
biologisk slekt.26
Både storskala og småskalabønder bruker innleid arbeidskraft. Innleid arbeidskraft eller sesongarbeidere er
heller ikke en entydig kategori, men kan være for eksempel migrantarbeidere eller landsbyboere.27 På generelt grunnlag er det også verdt å være oppmerksom på at dyrking og høsting i bomullsindustrien er sesongbasert, og at mange bønder driver annet jordbruk i tillegg til bomullsdyrking.
b) Eksport og import
Mesteparten av bomullen på verdensmarkedet ender som vi har sett opp i Asia. USA og Australia er storprodusenter av bomull, men Bangladesh, Vietnam, Pakistan og Indonesia er land som aktivt forsøker å utvikle sin tekstilindustri.
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International Trade Center. 2007. Cotton Exporters Guide. http://www.cottonguide.org/cotton-guide/the-worldcotton-market/overview/
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ICAC Expert Panel on Social, Environmental and Economic Performance of Cotton (July 2008). Literature Review and
Research Evaluation relating to Social Impacts of Global Cotton Production.
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ICAC Expert Panel on Social, Environmental and Economic Performance of Cotton (July 2008). Literature Review and
Research Evaluation relating to Social Impacts of Global Cotton Production.
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Figur 4: Eksport av bomull fordelt på syv største eksportland, 2012/2013. USA og Australia selger det meste av sin
28
bomull på verdensmarkedet, mens Kina er netto importør. India er verdens neststørste eksportør av bomull. Kilde:
29
ICAC , tall bearbeidet av Framtiden i våre hender.

Eksport: USA selger mesteparten av bomullen de produserer på verdensmarkedet og har den høyeste eksporten av bomull. Nest etter USA, som står for 27 prosent av eksporten av bomull, kommer India med 17
prosent. Andre store eksportland er Australia med 13 prosent, Brasil og Usbekistan med en prosentandel
på 9 og 8 prosent hver. De resterende 24 prosentene fordeler seg på mange land.30 Deriblant Hellas som
har den høyeste produksjonen av bomull i Europa og eksporterer mesteparten av det.
India som stort produsentland skiller seg fra Kina ved å også være en stor eksportør av bomull.
Import: Bomullsindustrien er en global industri. I overkant av 1/3, eller 10 millioner tonn bomull, havner på
verdensmarkedet. I takt med at Kina har utviklet sin tekstilindustri og tatt over rollen som verdens produksjonsverksted, har etterspørselen etter bomull til spinneriene økt. Til tross for stor egenproduksjon importerer Kina 44 prosent av bomullen som befinner seg på verdensmarkedet.31 Kinas import økte fra 2011 som
virkemiddel for å beholde en minstepris på bomullen. Kina sitter muligens på halvparten av verdens bomullslagre, og det er ventet at Kinas import vil gå kraftig ned de kommende årene som en følge av endret
bomullspolitikk i landet, fra å bygge opp lagerreserver til subsidiering på regionbasis.32 Hva Kina gjør vil ha
stor betydning for andre bomullsproduserende og -eksporterende land.33
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Figur 5 Import av bomull på verdensbasis, 2012/2013. Kilde: ICAC , tall bearbeidet av Framtiden i våre hender.
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Andre storimportører er Tyrkia, Indonesia, Bangladesh og Vietnam. Som fig. 5 viser, er Sørøst-Asia den dominerende importregionen for bomull. I likhet med Kina, har disse landene en sterk etterspørsel etter
bomull, og er under sterkt press for å opprettholde og videreutvikle tekstilindustrien i sine egne land. Utviklingsland36 står for 97 prosent av importen av bomull.
c) Forbruk av bomull
Utviklingsland37 står for 96 prosent av foredlingen av bomull.38 Mens produksjonen av bomull foregår i flere
regioner, foregår foredlingen altså nesten utelukkende i utviklingsland.
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Figur 6 Forbruket av bomull på verdensbasis 2012/2013, syv største land. Foredling innebærer at man omgjør bomul39
len til garn som kan bli sydd eller vevd til tekstiler. Kilde: ICAC , tall bearbeidet av Framtiden i våre hender.

Figur 6 viser den geografiske fordeling og mengde bomull i foredlingsindustrien fordelt på de syv største
landene.40 Både Kina, Pakistan og Bangladesh videreforedler mer enn de produserer selv. Den største foredleren er Kina. Nest største foredler er India. I takt med at India utvider sin tekstilindustri ytterligere er
forbruket av bomull forventet å øke.
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Figur 7: Illustrasjon av handelsstrømmer land og regioner i mellom. Illustrasjonen er fra 2006.

41

7) Organisering av bomullssektoren
Det er stor forskjell på hvordan bomullsindustrien er organisert i ulike land. Det klassiske skillet går mellom
rike og fattige land.
I de fleste utviklingsland foregår beplantning og innhøsting manuelt. Prosessene knyttet til dyrking og høsting har endret seg lite i løpet av de siste 5000 årene42, og arbeidet er fortsatt svært arbeidsintensivt. Som
på andre områder er produksjonen i rike land jevnt over langt mer teknologiintensiv, noe som fører til at
behovet for manuell arbeidskraft er mindre enn i fattige land. De små familiebrukene som ofte danner utgangspunktet for jordbruksproduksjon i utviklingsland har ikke økonomisk bærekraft til å tåle kostnadene
ved mekanisering eller andre former for oppgraderinger som kunne gjort virksomheten mer lønnsom. I
utviklingsland representerer dyrking av bomull den eneste mulighet til å tilføre husholdningen et kontanttilskudd, til det som ellers ville vært rent subsistensjordbruk.
I rike bomullsproduserende land som USA og Australia opererer storbønder med plantasjer på flere tusen
hektar, mens bomullsproduksjonen i utviklingsland er preget av småbønder med åkerlapper på mellom 2 og
5 hektar. Etter krigen var det over 1 million gårder som drev med bomullsdyrking i USA. Noen tiår senere, i
2000, sysselsatte bomullsindustrien 31.500 bønder fordelt på 5,3 millioner hektar.43 Den amerikanske
bomullsindustrien har altså gått i retning av færre, men større gårder. Til sammenligning sysselsatte bomullsindustrien i Kina rundt 40 millioner småbønder fordelt på 4,3 millioner hektar.44 Når vi snakker om

41

Comtrade database, UN (2006). Se:
http://librairie.immateriel.fr/fr/read_book/9789264055926/e9789264055926_c11
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Wikipedia. Cotton. Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton
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P. Fortucci. 2000. The contributions of cotton to economy and food security in developing countries.
https://www.icac.org/meetings/cgtn_conf/documents/11_fortucci.pdf
44
P. Fortucci. 2000. The contributions of cotton to economy and food security in developing countries.
https://www.icac.org/meetings/cgtn_conf/documents/11_fortucci.pdf
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bomullsproduksjon i Kina bør man imidlertid være oppmerksom på at også der dyrker en del av bøndene
bomull i tillegg til andre typer avlinger45 88.
a) Arealbruk og avkastning
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Figur 8 Arealbruk og avkastning for utvalgte land, 2012/2013 tall.

46

Forskjellene mellom land på avkastning per hektar dyrket makt er stor. Som figuren illustrerer, dyrket Kina i
2012/13 bomull på et areal i underkant av 5 millioner hektar. Avkastningen var 1467 kg per hektar. I India
ble det dyrket bomull på 11.760 hektar land, men avkastningen var bare på 518 kg per hektar.47 USA hadde
en avling på 994 kg per hektar, og produserte på 3793 hektar over halvparten så mye som Indias totalproduksjon.
Avkastningen på avlingene gir en indikasjon på produktivitet. De rike landene har lenge hatt et stort forsprang, men i løpet av de siste tiårene har forspranget begynt å krympe. I motsetning til de fattige landene
har de rikeste landene og Kina investert store summer i forskning og teknologisk utvikling. Mange fattige
land har allikevel kompensert for lav produktivitet gjennom billig arbeidskraft. I motsetning til de fleste
andre bomullsproduserende regioner benytter ikke bønder i Afrika genmodifiserte frø (med unntak av Burkina Faso). Produksjonen er i langt mindre grad enn for eksempel USA basert på monokultur og afrikansk
bomull dyrkes ofte i rotasjon med andre plantearter. I India indikerer flere studier at introduksjonen av
genmodifisert BT bomull har vært en medvirkende årsak til økte avlinger, i tillegg til andre faktorer.48
b) Bomullsindustrien i utviklingsland og produktivitet
Lav produktivitet i bomullsektoren er et tema som går igjen i de fleste rapporter, og er et synspunkt som
deles av de fleste aktørene i leverandørkjeden, inkludert de store kleskjedene – som med stabilt tilfang til
45
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bomullsleveranser kan produsere store mengder bomullsprodukter til markedet. Det blir også hevdet at
bærekraft og produktivitet ikke står i motsetning til hverandre. I en verden hvor jordbruksressurser er under økende press er det nødvendig og smart å ta bedre vare på jorda. Kostnader knyttet til bruk av planteog innsektsmidler og sløsing av vannressurser virker fordyrende og kan skade jordsmonnet, og en antagelse
er at med høyere arealutnyttelse så vil en kunne redusere vann- og kjemikaliebruk. Millioner av bønder i
utviklingsland arbeider nærmest uten redskaper og i enkelte områder har produktiviteten stagnert de siste
årene.49
Klimaendringer og synkende grunnvann skaper ytterligere problemer i sektoren. Det er viktig at ny teknologi kommer de fattigste til gode. Innovasjon i denne sammenheng handler også om å rendyrke og benytte
naturtjenestene på en mer effektiv måte, i motsetning til i dag hvor disse blir svekket som følge av uvettig
bruk av kjemikalier og overdreven gjødsling. Et bærekraftig jordbruk som er basert på mest mulig lokale og
fornybare ressurser fjerner behovet for innkjøp av dyre innsatsvarer. Det er avgjørende at også de fattigste
bøndene får tilgang til – og havner i en situasjon hvor de har mulighet til å investere i produktivetssøkende
verktøy basert på moderne vitenskap.
WWF anslo i 2007 at bomullsproduksjon sysselsetter omtrent 7 prosent av den totale arbeidstokken i utviklingsland.50 Generelt er produksjonen svært desentralisert og foregår på små arealer. I mange utviklingsland
utgjør også bomullsproduksjon og eksport av bomull en større andel av den totale økonomiske verdiskapingen i landet. For noen land, spesielt i Afrika, er bomullseksport en viktig kilde til utenlandsk valuta.51 Den
økonomiske betydningen av bomull for mange utviklingsland er sammenlignbar med andre råvarer som
kaffe, kakao, bananer og sukker, men sysselsetter flere mennesker.52
Kina: Kina er det viktigste landet i den globale bomullsindustrien. Kina er den største produsenten, importøren og foredleren av bomull i verden. Eksakte aggregerte størrelser er vanskelige å slå fast, men som
nevnt tidligere er om lag 40 millioner bønder direkte involvert i bomullsproduksjon.
India: India er den nest største produsenten og foredleren av bomull. Ca. 4 millioner bønder dyrker bomull i
India og tar man med hele verdikjeden for bomull sysselsetter bomullsindustrien om lag 60 millioner mennesker.53
Pakistan: Rundt 1,6 millioner bønder dyrket bomull i 2003.54 Over 20 prosent av disse eier ikke egen jord.
Afrika: Vest-Afrika står for om lag 5 prosent av bomullsproduksjonen i verden og denne regionen er også
viktigst i afrikansk sammenheng. Av de 12 ledende bomullsprodusentene i Afrika befinner 8 seg i denne
regionen. Fra et regionalt ståsted er Vest-Afrika den tredje største eksportøren av bomull i verden med
rundt 13 prosent av verdenseksporten.55 For Mali, Burkina Faso og Benin, som er blant landene med høyest
produksjon i Afrika, er bomull en svært viktig råvare. Rundt 2,2 millioner bønder er direkte involvert i bomullsdyrking i Vest- Afrika og Afrika sør for Sahara. Totalt er over 15 millioner mennesker avhengig av inntek-
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ter fra bomullsindustrien for å skape seg et levebrød i Afrika. 80 prosent av bomullsbøndene i Afrika tjener
mindre enn 1,5 USD om dagen.56

8) Utfordringer i bomullsindustrien
Utfordringene som arbeiderne i bomullssektoren står overfor har mange fellestrekk med de utfordringene
bønder i utviklingsland har generelt. Strukturene og mekanismene som holder arbeidere nede, har til dels
universell karakter. De mest graverende eksemplene på dårlige arbeidsforhold er forbundet med fattigdom.
I land uten utviklede velferdssystemer må fattige familier fra landsbygda som befinner seg i en desperat
situasjon, ta til takke med det arbeidet som er tilgjengelig. Norwatch/Framtiden i våre hender viste i 2004
at mange fattige bønder gir jobb til enda fattigere innleide arbeidere på landsbygda i Pakistan.57
Nederst på rangstigen er bomullsplukkerne.
Vi gir her en kort oversikt over kjente utfordringer i bomullsindustrien.
a) Mangel på muligheter for fagorganisering
Mangel på fagforeningsfrihet- og organisering både blant innleide arbeidere, bønder og i renseriene er det
vanligste i bomullsektoren (og i jordbrukssektoren generelt) i utviklingsland. En konsekvens av dette er
manglende mulighet til å samle seg om felles krav og å beskytte seg mot:







Vilkårlige oppsigelser
Manglende arbeidskontrakter
Lave lønninger
Svært lange arbeidsdager
Arbeidsrelaterte skader
Helseskader

Den politiske situasjonen i flere av landene hvor det produseres bomull gjør det vanskelig å organisere fagforeninger. Det er uvanlig med fagorganisering i jordbruket i rurale områder, særlig i bomullsindustrien
hvor småskala jordbruk er utbredt.58 Dermed blir muligheten for kollektive forhandlinger gjerne begrenset
til store plantasjer.59 Det er derfor viktig å styrke arbeidet med å tilrettelegge for organisering av arbeiderne og med å implementere grunnleggende arbeiderrettigheter.
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b) Slavearbeid- og barnearbeid

Figur 9 Illustrasjonen viser hvilke land og regioner som benytter seg av slave- og barnearbeid.

Bomullsindustrien antas å være den sektoren hvor slave- og barnearbeid er mest utbredt. Slavearbeid i
forbindelse med bomullsproduksjon finner sted i Benin, Burkina Faso, Kina, Egypt, India, Kasakhstan, Pakistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.60 Andre studier konkluderer med at barne- og slavearbeid
forekommer i langt flere bomullsproduserende land, inkludert USA.61
Statistikk som omhandler utbredelsen av barnearbeid i bomullsindustrien er lite tilgjengelig, og den som
finnes er fragmentert.62 Men det antas at det er millioner tatt i betraktning det store antallet mennesker
som arbeider i bomullssektoren.63
For å si noe om dette kan vi lene oss på jordbruksstatistikk. ILO estimerer at omtrent 168 millioner barn er
involvert i barnearbeid (uavhengig av sektor), eller så mye som 11 prosent av alle barn i verden totalt. Nesten halvparten av disse (73 millioner) er mellom 5 og 11 år. 68 prosent av barna er, ifølge ILO, ubetalte familiearbeidere. 98 millioner arbeider i jordbrukssektoren.64
Som fig. 9 viser, er land og regioner med slave- og barnearbeid for en stor del sammenfallende med bomullsproduserende regioner. Det er grunn til å anta at millioner av barn arbeider i bomullsindustrien, og at
barne- og slavearbeid går hånd i hånd. I regioner hvor barnearbeid er utbredt er også graden av tvang stor.
Barn arbeider ikke bare på bomullsmarkene, men også høyere opp i leverandørkjeden, blant annet i fabrikker hvor bomullen sorteres, renskes og foredles. Det vises til eksempler nedenfor. En omfattende oversikt
over dokumenterte overgrep mot barnearbeidere i bomullsindustrien finnes blant annet i Environmental
Justice Foundation sin rapport The children behind our cotton som ble utgitt i 2007.65
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Usbekistan: I Usbekistan blir over en million mennesker, inkludert barn tvunget til å arbeide på de statlige
eid- og kontrollerte bomullsplantasjene.66 Bomullsindustrien opprettholdes i stor grad takket være slavedrift. Hvert år tvinger staten over en million mennesker i alle aldre til å arbeide for de statlige bomullsselskapene. Lærere blir tvunget til å stenge skolene og barna må jobbe over 70 timer i uken under elendige
forhold ute på bomullsmarkene eller i fabrikker hvor bomullen blir rensket og sortert for hånd. De som
våger å ta til motmæle risikerer livet og blir torturert, holdt i fangenskap eller sendt i eksil. Bomullsindustrien genererer store eksportinntekter for det brutale regimet.67
Pakistan: I Pakistan har hundretusenvis av bønder havnet i en håpløs økonomisk situasjon der de skylder
landeiere penger. Disse gjeldsrelasjonene fører til at mange familier ikke opplever at de har noe annet valg
enn å sende barna for å arbeide i bomullsindustrien. Barna arbeider praktisk talt som leilendinger.68
India: International Labour Rights Forum i samarbeid med OECD Watch publiserte 2007 en rapport som
anslo at 416.460 barn arbeidet i bomullsindustrien i de fire største bomullsproduserende regionene i India.69 Dette bekreftes i Environmental Justice Foundation sin rapport, der man opererer med tilsvarende
tall. Det dreier seg om arbeid med en varighet på fire måneder i året, under svært tøffe forhold og med stor
helserisiko.
Egypt: Rundt en million barn i aldersgruppen 7 til 12 blir tvunget til å arbeide for jordbruks kooperativer.
Arbeidet består blant annet i å bekjempe insektangrep, noe som eksponerer dem for helseskadelige kjemikalier.70
Benin: I Benin utgjør barn i flere regioner over halvparten av arbeidstokken i bomullsindustrien.65
Tadsjikistan: I de områdene der EJF gjorde sin undersøkelse, arbeidet hele 72 prosent av alle skolebarna i
bomullsindustrien, primært i forbindelse med innhøstingen. I en region alene, var det 150.000 barn og
80,000 voksne som arbeidet med innhøstingen. Lokale myndigheter sender ofte barna ut for å arbeide på
bomullsåkrene og omtaler det som skoleferie.65
c) Urettferdige handelsvilkår
Mange småbønder opplever at salget av bomullen knapt dekker kostnadene knyttet til produksjon. Ofte er
bøndene prisgitt eksterne forhold utenfor deres egen kontroll. Dynamikken i markedet de siste årene har
skviset bomullsbøndene maksimalt. Flere innsatsvarer har blitt dyrere i takt med at prisen på fossil energi
har gått opp. Prisen bomullsbøndene oppnår ved salg er ofte ustabil, noe som i tillegg til usikkerhet knyttet
til værforhold og spesielt tørke i mange regioner gjør det vanskelig å planlegge fram i tid.71
Statlige subsidier til bomullsindustrien spesielt i USA har bidratt til å holde prisen på bomull på verdensmarkedet lavere enn den ellers ville vært, noe som i sin tur rammet inntjeningen til bønder i utviklingsland.72 Bøndene i rike land får solgt råvarene sine til svært lave priser – noen ganger for mindre enn det
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koster å produsere dem – og gjennomsnittsprisen på verdensmarkedet faller som et resultat. Dette fører til
at bønder i utviklingsland ikke får solgt bomullen sin til en god pris.73
Oxfam America har foreslått en subsidiereform og beregnet at subsidier til amerikansk bomullsindustri har
bidratt til å senke prisen for bomull i verdensmarkedet. For vestafrikanske bomullsbønder ville en eliminering av amerikanske subsidier kunne øke prisen med 5-12 prosent74. For afrikansk bomullsindustri som helhet vil dette ha svært stor betydning, da det antas at rundt 80 prosent av afrikanske bomullsbønder lever
på under 1,5 USD om dagen og 50 prosent av kapitalinntektene genereres via salg av bomull.75
Hva et land som Kina gjør fremover, som hittil verdens største importør og produsent av bomull, har også
stor betydning for andre bomullsproduserende land.
Mange småbønder blir også regelrett lurt eller utnyttet av lokale mellommenn som selger bomullen i større
kvanta til aktører høyere opp i leverandørkjeden. Verdenshandelen med bomull blir dominert av en håndfull mer eller mindre kjente og privateide internasjonale selskaper med navn som Allenberg, Louis Dreyfus,
Cargill, Dunavant, Plexus Cotton og Reinhart.65
d) Luselønn
Bomullsarbeiderne blir tilgodesett med smuler av merverdien som genereres i verdikjeden. Framtiden i
våre hender har regnet ut at mens syere sitter igjen med 48 øre av en t-skjorte med en utsalgspris på 149
kroner, mottar bomullsplukkerne bare 5 øre.76 Klesmerkeselskapene og butikken mottar til sammenligning
ca. 100 kroner per t-skjorte.
De fleste som arbeider i bomullssektoren i utviklingsland lever under fattigdomsgrensen. En studie foretatt
av bomullsindustrien i Pakistan pekte på at en medvirkende årsak til at bomullsarbeidere der var blant de
fattigste i landet var at industrien er avhengig av sesongarbeidere for å fylle etterspørselen etter arbeidskraft i de mest arbeidsintensive periodene knyttet til innhøsting.77 Denne arbeidsstokken, som ofte består
av kvinner og barn, tilhører allerede marginaliserte grupper i samfunnet og opererer således i et rettighetsvakuum. De har liten organiseringsevne, og er ikke i stand til å stille kollektive forhandlingskrav vis a vis sine
arbeidsgivere, som på sin side utnytter den svake stillingen arbeiderne har i samfunnet til egen vinning og
aktivt motarbeider forsøk på å endre forholdene til det bedre.
Som nevnt tidligere, må man grunnet mangel på statistikk i bomullsindustrien ofte gjøre antagelser basert
på tilgjengelig statistikk fra jordbruksindustrien. Eksempelvis var det i 2003 kun 450 millioner av 1,3 milliarder mennesker som arbeidet i jordbruket som mottok lønn,78 noe som gir en pekepinn på hvor stor del av
arbeidet i bomullsindustrien som går under radaren og kan klassifiseres som uformelt arbeid – og heller
ikke favnes av noe sikkerhetsnett hva gjelder grunnleggende rettigheter overhodet.
I India har tusenvis av bomullsbønder tatt livet av seg ved å drikke plantevernmidler, angivelig i desperasjon
over manglende inntjening og fordi de er ute av stand til å betale tilbake gjeld opparbeidet. Prisen på plantevernmidler og kunstgjødsel har gått opp, og prisen på bomull ned.79 Siden 1997 har over 200.000 indiske
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bønder begått selvmord i landbruket generelt,80 så selvmordene i bomullssektoren er ikke unike. Men det
er grunn til å anta at de fallende prisene på bomull og de økende priser på innsatsvarene legger stort press
på bomullsdyrkere. I 2004 dokumenterte Norwatch/Framtiden i våre hender en lignende forhold i Pakistan,
da kvinnelige bomullsplukkere fikk redusert lønnen sin med 25 prosent over natten. Årsaken var reduserte
avlinger på grunn av larveangrep.81
e) Helse og sikkerhet
Mellom en og fem millioner mennesker blir forgiftet og en million må oppsøke legehjelp på grunn av eksponering til farlige kjemikalier og gift i forbindelse med arbeid i jordbruket hvert år.82 99 prosent av dødsfallene som kan tilskrives kjemikaliebruk i jordbruket finner sted i utviklingsland. Dette til tross for at utviklingslandenes andel av totalt kjemikaliebruk kun er på 30 prosent.
Ca. 20.000 mennesker dør som en følge av eksponering til sprøytemidler. Langt flere blir skadet eller får
varige mén. Det er vanskelig å anslå eksakt hvor mange mennesker i bomullsindustrien som mister livet
eller får helsen sin ødelagt, men det er naturlig å anta at antallet er høyt. Spesielt tatt i betraktning at omtrent 50 prosent av sprøytemidlene som blir brukt i jordbruket i utviklingsland blir brukt i bomullssektoren.83
Akutte symptomer på pesticidforgiftning inkluderer hodepine, oppkast, skjelving, tap av koordinasjon, pustevansker, besvimelse og død. Eksponering til farlige kjemikalier øker også risikoen for å utvikle kroniske og
irreversible lidelser.84
Også høyere opp i verdikjeden utsettes arbeidere for skadelige kjemikalier og dårlige arbeidsforhold. Primitive industriprosesser, fraværende beskyttelsesutstyr og manglende renseanlegg, fører til at både arbeidere
og miljøet rundt tekstilfabrikkene utsettes for store mengder skadelige kjemikalier.85
India: I delstaten Andhra Pradesh blir barn, spesielt jenter «ansatt»for å arbeide med bomullsfrø. Barna
arbeider ofte 9 timer om dagen, og om vinteren er ikke 12-timers dager uvanlige. Uvettig bruk av kjemikalier forårsaker helseskader hos barna. Barna rapporterer om svimmelhet, hodepine, brekninger, en følelse
av desorientering og pusteproblemer. En del av giftstoffene som benyttes i bomullsindustrien kan også føre
til alvorlige neurologiske sykdommer.86
f)

Miljøproblemer

Bomull er en fornybar ressurs, men den fører til store miljøproblemer, både på grunn av bruk av giftige
sprøytemidler og stort vannforbruk. For å produsere 1 kg bomull trenger man ca. 10.000 liter vann.87 I en
verden hvor knapphet på vann er et økende problem, representerer dette en stor utfordring. Overforbruk –
og feil bruk – av vann har blant annet ført til synkende grunnvannstand og økt saltinnhold i jorda på åkrene.88 Det har også gitt kraftig redusert vannføring i flere av verdens store elver. Aralsjøen, som engang var
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verdens fjerde største innsjø er nå så godt som tørket bort, grunnet sløsing med dyrbare vannressurser i
forbindelse med bomullsdyrking i Usbekistan. Forgiftning av de omkringliggende områdene er et annet
miljøaspekt ved bomullsproduksjonen. Pesticider kan fraktes med jordvannet ned til grunnvannet eller ut i
vassdrag, og på den måten forgifte fisk, fugl og andre dyr og planter som befinner seg i området.85
Genmodifisert bomull: Genmodifisering er utbredt i bomullsindustrien. Bruken av genmodifiserte bomullsfrø tok av for alvor i begynnelsen av 1990-tallet. Forskere klarte å splitte genene til Bacillus Thuriniensis (BT)
i bomullsplanten. De skapte en modifisert bomullsplante som inneholdt stoffer som virket som gift på insekter. Genmodifisert bomull seilte dermed opp den beste løsningen mot problemer som hadde hjemsøkt
næringen i århundrer – og som industrien tidligere hadde forsøkt å løse med store mengder kjemikalier.
Biotekindustrien ble utviklet i tett samarbeid mellom universitetsmiljøene i USA og den amerikanske bomullsindustrien, men det tok ikke lang tid før også bønder i Australia, Kina og andre storproduserende land
begynte å benytte seg av frøsortene.89 BT ble godkjent i India i 2002, og benyttes i dag av over 90 prosent
av bomullsbøndene i India.90 70 prosent av arealet som benyttes til bomullsproduksjon, kultiveres ved hjelp
av varianter av genmodifiserte frø .91 Bruken av genmodifiserte frø er omdiskutert. EU har inntatt en svært
streng linje visa vis introduksjon av genmodifisering i landbruket. Genmodifiserte frø er også dyrere enn
vanlig frø og må kjøpes inn igjen hvert år noe som bidrar til bøndenes gjeldsproblemer.92
Monsanto: Monsanto, en av verdens største produsenter av genmodifiserte bomullsfrø, forsøker i likhet
med mange andre bioteknologi selskaper, å utvikle nye generasjoner frøsorter som kan motvirke at insekter og skadeplanter utvikler resistens. Men selskapet har vært gjenstand for flere kontroverser. Mange
mener at bruken av genmodifiserte frø har negative konsekvenser for de naturlige organismene som befinner seg i miljøet. Bruken av genmodifiserte planter bidrar angiveligvis også til å øke fattige bønders sårbarhet. Monsanto har monopol på frøsorter som bøndene er avhengige av. Bønder som har begynt å benytte
genmodifiserte frø, opplever at de knapt har noe annet valg enn å fortsette å bruke det, dersom de skal
sikre neste sesongs avling.

9) Pågående internasjonale initiativer
De siste årene har det dukket opp organisasjoner som jobber målrettet og fokusert for å komme utfordringene i bomullsindustrien til livs. Arbeidet som disse organisasjonene gjør har flere paralleller til det som
ble gjort – og gjøres, for å forbedre arbeidsforholdene for de som arbeider i tekstilindustrien.
Det eksisterer i dag en bred allianse av aktører som taler tekstilarbeidernes sak og kjemper for deres. Vi vil
her trekke frem noen av de etablerte ordningene Fairtrade og økologisk merket bomull, og et initiativ som
har blitt spesielt toneangivende de siste årene, nemlig Better Cotton Initiative.
a) Better Cotton Initiative (BCI)
BCI har seilt opp som et av de viktigste internasjonale initiativene for å endre måten konvensjonell bomull
blir produsert på. BCI er et såkalt multi-stakeholder initiativ, hvor klesindustrien/klesbransjen er med, og
initiativet blir sponset av blant annet SIDA (svenske Norad), nederlandske Rabobank og WWF. BCI ønsker å
være endringsagent i bomullsindustrien. BCI fungerer som en paraplyorganisasjon og samarbeider med alle
involverte aktører i leverandørkjeden. BCI inntar en avventende linje i forhold til genmodifisering og mener
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at endring i den skala som trengs, ikke minst dersom man virkelig ønsker å påvirke arbeidsforholdene for
den store massen av bomullsarbeidere, best oppnås via en pragmatisk tilnærming.93
BCI er opptatt av å øke produktiviteten til bøndene. Gjennom relativt små investeringer i kompetansehevende tiltak og bruk av ny teknologi kan man redusere både miljø- og helsekostnadene knyttet til produksjonen. Sløsing og overforbruk vil kunne reduseres, noe som også reduserer produksjonskostnadene. Håpet
er at sektoren på sikt blir mer bærekraftig, noe som er helt nødvendig i en situasjon der det blir stadig mer
press på jordsmonn og dyrkbar mark. Metoder som brukes er måling av konkrete resultater hos bøndene,
et sentralt register for registrering av BCI sertifisert bomull og samarbeid med potensielle innkjøpere.
BCI har som målsetning at man innen 2020 skal nå 5 millioner bomullsarbeidere gjennom initiativet. I 2012
favnet initiativet 650.000 hektar dyrkbar mark og 165.000 bønder. Sentralt for organisasjonen er at produksjonen skal foregå på en mindre helse- og miljøskadelig måte, og at det skal lønne seg økonomisk for bomullsarbeiderne å bli med på initiativet.94
b) Fairtrade og økologisk bomull
Fairtrade er en strategi for å redusere fattigdom ved at Fairtrade premiumbetalingen går til lokale kooperativer innenfor initiativet. Kooperativet generer penger til sosiale tiltak for arbeiderne. Dette stiller krav til
sporbarhet helt ned til bomullsplukkernivå. Fairtradesertifisering innebærer tredjepartssertifisering.
Produksjon av økologisk bomull innebærer at produksjonen foregår med et minimum av sprøytemidler og
uten genmodifisert såkorn. Ordningen skal også kompensere bøndene for de utgiftene som følger med en
omlegging fra konvensjonelt til økologisk jordbruk. En innvending mot konvensjonell bomullsproduksjon i
dag er at den ikke tar miljøutfordringene på alvor og at de reelle kostandene knyttet til miljøødeleggelser
ikke er bakt inn i prisen som sluttbrukerne betaler.
Sporbarheten på både Økologisk og Fairtrademerket bomull er god. Fairtrade krever sporbarhet som en del
av sertifiseringen gjennom FLO Cert.95 Økologisk bomull har sertifisering ned til den enkelte bondegården.
For økologisk bomull finnes det flere forskjellige merkeordninger. En måte å skille mellom gode og dårlige
ordninger er ved å sjekke hvorvidt de har tredjepartssertifisering eller ikke.
Sammenlignet med konvensjonell bomull er Fairtrade og økologisk bomull fortsatt som nisjeprodukter å
betrakte, og utgjør en liten andel av verdensmarkedet.
c) Andre merkeordninger
Det finnes andre sertifiseringsordninger som kleskjeder kan benytte for å demonstrere ovenfor forbrukerne
at de tar utfordringene i bomullsindustrien på alvor, som Cotton Made in Africa, Transitional Cotton og
Cotton Connect’s More Sustainable Cotton.
Siden økologisk bomull for alvor ble lansert for rundt ti år siden har produksjonen steget jevnt og trutt. I
2011 gikk den imidlertid ned med 37 prosent.96 Til tross for at mange kleskjeder signaliserer at de ønsker å
kjøpe mer økologisk bomull, har ikke salget av økologiske produkter vokst like hurtig som flere antok i begynnelsen. Bønder på sin side er nødt til å tilpasse seg etterspørselen i den delen av leverandørkjeden de
har kontakt med.
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I 2012 dyrket ca. 214.000 bønder økologisk bomull på 314.000 hektar dyrkbar mark.97 Produksjonen var på
189.000 tonn, noe som tilsvarer i underkant av en prosent av verdenstotalen. Sertifiseringsordninger som
Cotton Made in Africa og BCI har som nevnt tidligere marginalt større utbredelse målt i sysselsetting, dyrkbar mark og produksjonsvolum, men konklusjonen er allikevel entydig. De ulike sertifiseringsordningene
utgjør fortsatt en forsvinnende liten andel i forhold til konvensjonell bomull.

10)

Kleskjedene og forbrukerne

a) Kleskjedenes samfunnsansvar
De store kleskjedene er unikt posisjonert til å påvirke forholdene i leverandørkjeden i positiv retning. Som
storinnkjøpere har de mulighet til å stille krav og de står fritt til å nekte å handle med leverandører som
ikke oppfyller internasjonal anerkjente minstestandarder, eller som står bak påviselige brudd på ILOs kjernekonvensjoner.98 Andre relevante retningslinjer og rammeverk er OECDs retningslinjer for multinasjonale
selskaper99 og FNs rammeverk «United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights».100 Sistnevnte pålegger selskapene, uansett hvilket sted de har et forretningsforhold, å forebygge og møte mulige
negative konsekvensene av sin virksomhet. Det slås også fast at de har et selvstendig ansvar for dette, uavhengig
av myndighetenes vilje eller evne til å ivareta anstendige arbeidsforhold.
De fleste store kleskjeder har i dag dessuten etiske retningslinjer for sin produksjon. Disse er av skiftende kvalitet,
både med hensyn til hvor langt deres ansvar strekker seg (det vil si hvor mange ledd i leverandørkjeden de dekker) og med hensyn til omfang (hvilken type krav som stilles; ILOs kjernekonvensjoner anses som et absolutt
minimumskrav). Like viktig som ansvarsgrad og omfang er hvorvidt de etiske retningslinjene faktisk implementeres i leverandørkjeden og i hvilken grad de brukes når uholdbare arbeidsforhold og lønnsbetingelser oppdages.
Selskapenes etiske retningslinjer er selvdefinerte. Dermed er det også opp til selskapet selv om de vil følge dem.
Mye kritikk har blitt rettet mot disse frivillige instrumentene. Likevel framstår de som kleskjedenes løfte til omverden og kan benyttes som brekkstang for endring, både i konkrete konflikter på fabrikker verden over og i
arbeid for bevisstgjøring av forbrukerne. Selskaper blir ofte målt og sammenlignet utfra i hvilken grad retningslinjene vil kunne sikre grunnleggende rettigheter for arbeiderne og hvor langt kleskjedene klarer å omsette ord
til praksis. Slike kartlegginger vil bidra til at klesaktørene revurderer både policy og praksis.101

b) Import av klær til Norge
I 2013 ble det importert klær og tilbehør til klær for en verdi av over 16,5 milliarder kr til Norge.102 Brorparten av klesplaggene som selges i norske butikker er kjøpt i Asia. Omtrent 70 prosent av det som i 2012 ble
importert til Norge av klær fra Asia var produsert i Kina, men andelen klesimport fra Kina taper terreng
fordi økte lønnskostnader gjør at landet ikke lenger er et like attraktivt sted for lavkostproduksjon.103 Tekstilselskapene flytter produksjonen til land som Bangladesh, Indonesia og Kambodsja for å spare kostnader.
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Norske kleskjeder importerer i økende grad klær fra disse landene.

Norsk import av klær, viktigste produsentland 2013
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Figur 9: Norsk import av klær i 2013. Kilde: SSB, Utenrikshandel med varer, etter import/eksport, land, varegruppe, tid
og statistikkvariabel, varegruppe 84, Klær og tilbehør til klær.

Samtidig med at kjøpekraften og levestandarden i Norge har økt de siste årene, har klær relativt sett blitt
billigere. Mange nordmenn har benyttet den økte kjøpekraften til å handle mer. I 2013 ble det importert
75.231 tonn med klær totalt. Det er dobbelt så mye som i 1990.104
Tabell 10. Import av klær til Norge, 1990-2012. Tonn og kg per person105

Tonn i alt
Kg per person

1990
37.300
8,8

1995
51.000
11,7

2000
57.600
12,9

2005
70.200
15,2

2009
73.200
15,3

2010
81.800
16,8

2011
82.000
16,7

2012
72.400
14,5

En rekke kampanjer med mål om å tryggere og bedre arbeidsforhold og for større åpenhet i tekstilproduksjonen har virket bevisstgjørende på forbrukerne og fått gjennomslagskraft. Ikke minst gjelder dette kampanjen og annet påvirkningsarbeid som har ført til at mer enn 160 kleskjeder har skrevet under avtalen for
sikre bygninger og brannvern i tekstilfabrikker i Bangladesh.106 Kampanjene innenfor tekstilarbeidet til
Framtiden i våre hender, «Vreng kleskjedene» og «Gi tieren min» har også vist at det er mulig å mobilisere
mange for endring og mer åpenhet. Erfaringene fra slike kampanjer vil kunne være overførbart til arbeid
med å bedre forholdene i bomullsektoren.

104

Hille, John (2013). Norsk forbruk og miljøet. Rapport 5/2013, Framtiden i våre hender.
Hille, John Norsk forbruk og miljøet (2013). Framtiden i våre hender. Kilde tabell: SSB, Utenrikshandel etter SITC
(1990) og upubliserte transporttabeller oversendt av SSB for 1995. Fra 2000 er transporttabellene tilgjengelige via
Statistikkbanken, tabell 08812. Tallene gjelder import i SITC-hovedgruppe 84, "Klær og tilbehør til klær".
106
http://www.bangladeshaccord.org
26
105

11)

Oppsummering

Denne rapporten har kort belyst ulike sider ved den globale bomullsindustrien, slik den fremstår de siste
årene. Utfordringene i bomullsindustrien er alvorlige og kompliserte. Underlagsmaterialet viser at millioner
av mennesker i industrien arbeider under uverdige og farlige forhold.
Forholdene for bomullsarbeidere er jevnt over dårlige og det foregår grove overtramp på grunnleggende
menneskerettigheter mange steder. Slave- og barnearbeid er utbredt og produksjonskjeden for bomull er
svært miljø- og helseskadelig. Leverandørkjedene er uoversiktlige og preget av mangel på åpenhet. Mangelen på informasjon om hvor bomullen som havner i klærne våre har blitt produsert representerer en barriere mot effektiv handling for å forbedre forholdene for bomullsarbeiderne.
I likhet med mange andre råvareprodusenter i utviklingsland befinner bomullsarbeiderne seg nederst i det
globale handelshierarkiet. Felles for denne gruppen arbeidere er at de sitter igjen med en svært liten andel
av den økonomiske gevinsten i verdikjeden for bomull. Selv om forholdene og de direkte årsakene til at
mange bomullsbønder arbeider under vanskelige forhold varierer mellom ulike regioner og land, eksisterer
det en del årsaksforhold av mer strukturell karakter som går igjen i bomullsindustrien i utviklingslandene.
Noen av disse utfordringene kan man komme til livs umiddelbart, mens andre utfordringer krever løsninger
som vil ta lengre tid å realisere.
Ingen kan klare å påvirke forholdene i den globale bomullsindustrien alene. Noen aktører vil ha større påvirkningskraft og mulighet til å påvirke utviklingen i positiv retning enn andre. Vi retter anbefalingene til fire
målgrupper: forbrukerne, kleskjedene, myndighetene og sivilsamfunnet.
Mangel på transparens, åpenhet og sporbarhet: Fra bomullen blir høstet av bomullsarbeiderne til forbrukerne kjøper en t-skjorte i butikken, endrer bomullen karakter. Arbeidet med rapporten har vist at det på
nåværende tidspunkt er nærmest umulig for utenforstående å spore bomullen til opprinnelsesland. Sporbarheten kompliseres fordi bomull fra ulike land noen ganger blir blandet og utvannet i produksjonsprosessen. Konsekvensen er at det i dag er umulig for etisk bevisste forbrukere å forsikre seg om at de kjøper klær
som er produsert under anstendige forhold.
Fagorganisering: Det er uvanlig med fagorganisering i jordbruket i rurale områder, særlig i bomullsindustrien hvor småskala jordbruk er utbredt.107 Dermed blir muligheten for kollektive forhandlinger gjerne
begrenset til store plantasjer.108 Det er derfor viktig å styrke arbeidet med å tilrettelegge for organisering av
arbeiderne og med å implementere grunnleggende arbeiderrettigheter.
Lønn: Som del av en uformell jordbrukssektor havner bomullsarbeideren i utviklingsland svært dårlig ut
lønnsmessig. Minimalt av bomullsplaggenes utsalgspris går til lønn til bomullsarbeiderne, og lønnen de får
er ikke nok å til å leve et anstendig liv. Rapporten viser at det i enkelte områder kan kalles slavelignende
forhold. Det å jobbe for at bomullsarbeiderne skal ha levelønn, bør bli en viktig del av arbeidet med bomullssektoren fremover.
Helse, sikkerhet- og miljøutfordringer: Rapporten har skissert noen av de generelle utfordringene bomullsindustrien står overfor når det gjelder helse, sikkerhet og miljø. Funnene i rapporten antyder at bomullsindustrien i utviklingsland er svært helseskadelig og at arbeidet som utføres på bomullsåkrene ofte fører til
sykdom og utmattelse blant arbeiderne. Bomullsdyrking står for noen av de verste miljøskadene i jordbruket og omtrent en fjerdedel av alle sprøytemidler i verden brukes på bomullsavlinger. I tillegg til at giftene
forurenser atmosfære, jordsmonn og vann betydelig, dør ifølge FN 20.000 mennesker i året av sprøytemiddelforgiftning i bomullsindustrien.73
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Anbefalinger til aktørene

Frivillige initiativer: Rapporten har i avsnittet «Pågående initiativer» skissert noe av det som allerede er
satt i gang for å komme utfordringene til livs – og viktigst av alt forsøke å skape en bedre hverdag og en
mer håpefull framtid for de som arbeider i bomullsindustrien. Frivillige organisasjoner og kampanjer må
fortsette å presse myndigheter og kleskjeder til å ta bomullsarbeidernes utfordringer på alvor. De har opparbeidet seg mye erfaring fra arbeidet med tekstilindustrien og i stor grad dreier det seg om å oppskalere
og utvide ambisjonsnivået, skape en forståelse og allmenn aksept for at det ikke finnes noen rasjonelle
argumenter for at samfunnsansvar ikke skal gjelde hele leverandørkjeden, bomullsproduksjonen inkludert.
Disse frivillige initiativene er i økende grad basert på aktiv deltakelse fra alle som har en interesse i verdikjeden, inkludert kleskjedene selv. Dette kan skape fremgang, men det er også krevende å vurdere effekten
av de forskjellige initiativene. Det vil fremover være behov for å klargjøre forskjellene på de forskjellige
initiativene og merkeordningene.
Kleskjedene: Dagens mangel på transparens bidrar til ansvarspulverisering i leverandørkjeden, noe som
utnyttes av økonomiske aktører - og i siste instans rammer de som minst er i stand til å beskytte seg mot
overgrep og brudd på menneskerettigheter. De store kleskjedene har betydelig markedsmakt og kan legge
press på sine underleverandører for verdige arbeidsforhold.
Takket være press fra frivillige organisasjoner/nettverk, forbrukere og fagbevegelse har kleskjedene begynt
å informere om hvor klærne blir produsert. Dette gjør det mulig for uavhengige observatører og media å
granske og verifisere at etiske retningslinjer og universelle menneskerettigheter blir fulgt i praksis. Vedvarende press og oppmerksomhet knyttet til forholdene i kleskjedenes leverandører og underleverandører;
det vil si i tekstilfabrikkene hvor klærne blir sydd - har bidratt til at noen kleskjeder er i ferd med å endre
policy og praksis. Men samfunnsansvaret slutter ikke ved portene til tekstilfabrikkene. Snarere tvert imot. I
en ideell verden hadde samfunnsansvaret begynt på bomullsmarkene.
Forbrukerne: Erfaring tilsier at aktivt press fra forbrukere vil bidra til at kleskjedene endrer atferd. Noen
kleskjeder har begynt å ta innover seg at det er i deres egen interesse, både fra et omdømme- og økonomisk ståsted, å etablere langsiktige kundeforhold med underleverandører som behandler arbeidere på en
verdig måte. Men så lenge disse er i et absolutt mindretall, må aktører med stor markedsmakt, og dermed
også evne til å påvirke utviklingen i positiv retning, fortsette å skvises av en kritisk og opplyst offentlighet.
Anbefalinger til kleskjedene









Arbeid for levelønn og grunnleggende arbeiderrettigheter blir respektert i hele leverandørkjeden.
Arbeide for tydelige og transparente leverandørkjeder med sporing til opphavsland, også for bomull.
Utvikle og investere i teknologiske løsninger som muliggjør de facto sporing av bomull til opphavsland.
Samarbeide med andre kleskjeder som viser vilje til, og demonstrerer i praksis, at de ønsker å forbedre forholdene i bomullsindustrien.
Legge til rette for økt produktivitet og mer bærekraftig produksjon gjennom kompetanseoverføring,
erfaringsutveksling og investeringer i økt teknologiinnhold.
Besøke, dokumentere og fokusere på regioner hvor overtramp er spesielt graverende (men kanskje
ikke besøkt tidligere).
Lære av arbeidet som gjøres av organisasjoner og støtte pågående kampanjer: RSN Cotton Pledge
(barne- og slavearbeid i Usbekistan), Strategic spinners and Mills Initiative, Cotton Traceability survey og Better Cotton Initiative (Afrika) for å nevne noen.
Legge til rette for og oppfordre til fagorganisering.
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Anbefalinger til myndighetene:
 Jobbe for implementeringen av UN Guiding Principles og OECDs retningslinjer og følge opp brudd
på disse.
 Stille etiske krav i offentlige anskaffelser, ta i bruk Fairtrade eller økologisk merkede klær i statlige
virksomheter.
 Legge til rette for at det er lett å handle etisk og økologisk merkede klær.
 Arbeide opp mot politiske fora og ILO for å legge press på at produsentlandenes regjeringer sikrer
grunnleggende rettigheter for bomullsarbeiderne.
Anbefalinger til sivilsamfunn og fagbevegelse:
 Bygge brede koalisjoner for å yte press på og ansvarliggjøre alle ledd i kjeden.
 Kreve at kleskjeder skal informere om hvor bomullen er produsert.
 Kjøpe klær som er sertifisert, f.eks. Fairtrade eller økologisk.
 Promotere økologisk og fairtrademerkede klær som et etisk alternativ.
 Øke bevisstheten blant politikere, forbrukere og selskaper om de miljømessige og sosiale konsekvensene av bomullsproduksjon.
 Besøke bomullsplukkere og bønder for å dokumentere forholdene i bomullsektoren.
 Fortsette kampanjer rettet mot kleskjeder, hvis leverandørkjede innebefatter aktører som begår
grunnleggende brudd mot menneskerettigheter.
 Jobbe for styrke dokumentasjon og tallgrunnlag med hensyn til arbeidsforhold og lønns- og prisutvikling knyttet til bomullsproduksjon.
 Arbeide for at regjeringene i de bomullsproduserende landene følger opp sin rapporteringsplikt til
ILO om arbeidsforholdene i bomullssektoren.
 Beskytte og styrke innsatsen til frivillige organisasjoner og fagorganisering på plass.
Både for utviklingslandene og menneskene som er involvert i bomullsindustrien representerer bomullsproduksjon en åpning mot det globale markedet, med de mulighetene som det innebærer. Urettferdige handelsvilkår, utbytting i leverandørkjeden og fattigdom er viktige årsaker til at mange bomullsbønder ikke
nyter godt av denne utviklingen. Rapporten har forsøkt å illustrere at bomullens reise fra bomullsåkrene til
sluttbruker er lang og kronglete. Før bomullen ender opp i sluttproduktet er den blitt plukket, tørket, rensket, presset, eksportert, tvinnet, spunnet, farget, klippet, sydd og eksportert en gang til. At det er så lang
avstand og så mange ledd mellom produsenter, leverandører og sluttbrukere bidrar til en pulverisering av
sosialt ansvar i hele kjeden. Kleskjeder og forbrukere nyter godt av den globale arbeidsdelingen og i Norge
befinner vi oss i solsiden. Men det finnes en skyggeside – en skyggeside som i dag blant annet omfatter
millioner av bomullsarbeidere som verdenssamfunnet synes å ha glemt. Når vi skriver 2014 finnes det ingen
legitime årsaker til at vi ikke skal ta denne utfordringen på alvor. Rapporten har vist at bomullsarbeiderne i
utviklingslandene betaler en høy pris – hver dag, for å fylle verdens etterspørsel etter klær. Prisen vi betaler
for klærne våre er for lav, basert på at både mennesker og miljø er ressurser som hensynsløst kan unyttes.
Dette vil vi gjøre noe med.
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