Undersøkelser av arbeidsforhold
i tekstilindustrien
Ifølge retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland
kan Etikkrådet tilrå utelukkelse av selskaper der det er en uakseptabel risiko for
at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser
av menneskerettighetene. Under dette kriteriet har Etikkrådet i 2015 arbeidet
særlig med arbeidstakerrettigheter i tekstilindustrien.
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Fondet er investert i et stort antall tekstilselskaper, fra
spinnerier til store merkevareselskaper, i mange forskjellige land. De fleste tekstilselskapene i fondet har
ikke egen produksjon, men er kjøpere av tekstiler fra
forskjellige fabrikker i mange land. Etikkrådets arbeid
har likevel vært rettet mot selskaper som har egen
produksjon av tekstiler. Selv om selskaper har et ansvar
for menneskerettighetsbrudd i hele sin leverandørkjede, vil kjøperes medvirkning til menneskerettighetsbrudd kunne være et komplisert spørsmål. Det er
derimot ingen tvil om at et selskap har ansvar for slike
brudd når de skjer i egen virksomhet.
Etikkrådet har i denne omgang prioritert selskaper
som eier fabrikker i land der det er rapportert om
generelt svært dårlige arbeidsforhold i tekstilfabrikkene. Rådet har skrevet til selskapene og bedt om
informasjon om bl.a. arbeidstid, fagforeninger, kontrakter og arbeidsforhold i fabrikkene og hva selskapene gjør for å forhindre brudd på grunnleggende
arbeidstakerrettigheter. Ved hjelp av konsulenter blir
nå arbeidsforholdene ved noen av selskapenes
fabrikker i Kambodsja og Vietnam undersøkt. Det er
blant annet gjort intervjuer med arbeidere og det er
også foretatt enkelte fabrikkbesøk. Undersøkelsene
viser at brudd på arbeidstakerrettigheter også skjer
i selskaper i fondet, og de bekrefter langt på vei det
som fremkommer i andre tilsvarende undersøkelser.
De alvorligste bruddene som er avdekket, er noen
tilfeller av farlig arbeid for unge arbeidere og tilfeller
av barnearbeid. Mer utbredt er diskriminering, tvungen overtid, ulovlige korttidskontrakter, ulovlige
lønnstrekk og tiltak fra fabrikkledelsen for å forhindre
at arbeiderne organiserer seg. På bakgrunn av disse
funnene er nå rådet i dialog med flere selskaper.

ILO-konvensjonene og andre menneskerettskonvensjoner er utgangspunktet for Etikkrådets vurdering av
brudd på arbeidstakerrettigheter. Mens brudd på
noen konvensjoner, som for eksempel tvangsarbeid
eller de verste former for barnearbeid, alene kan være
tilstrekkelig til at et selskap blir utelukket fra fondet,
vil rådet for andre brudd legge vekt på de kumulative
effektene - om bruddene samlet sett gir uakseptable
arbeidsforhold.
Tekstilprodusentene rådet har kontaktet, svarer i
mindre grad på rådets spørsmål enn andre selskaper.
De publiserer også lite informasjon på sine nettsider
eller i årsrapporter, og de ser ikke ut til å ha systemer
for å ivareta arbeidstakerrettigheter i sin virksomhet.
I samsvar med omtalen i stortingsmelding nr. 20
(2008–2009) legger Etikkrådet til grunn at «manglende
informasjon om et selskaps atferd, og ikke minst
manglende vilje fra selskapet til å bidra med opp
lysninger, i seg selv kan bidra til at risikoen for medvirkning til uetisk atferd anses uakseptabelt høy.»
Etikkrådet vil fortsette arbeidet med tekstilprodusentene i 2016 og utvide undersøkelsen til også å omfatte
selskaper med virksomhet i India og Bangladesh.
Arbeidet så langt viser at få selskaper i fondet har
egenproduksjon i disse landene. Når arbeidet med
disse selskapene er sluttført, vil rådet ta stilling til om
også produksjon i andre land skal inkluderes i undersøkelsen og om en skal se nærmere på selskaper som
kjøper tekstiler fra disse landene.
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