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inom fordon och transport

FORDON OCH TRANSPORT

Risker i upphandling av varor inom fordon och transport
•

Huvudsakliga risker för kränkningar av ILO:s kärnkonventioner i utvinning av metaller och andra råvaror såsom råolja rör förbud mot
tvångsarbete, förbud mot barnarbete, rätten till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, rätten till skälig lön, samt rätten att inte
bli diskriminerad.

•

Risker i leverantörskedjan hittas främst i utvinningen av metaller och mineral såsom exempelvis platina, aluminium, kobolt, litium och
bly vid produktionen av såväl fossila som förnybara drivmedel samt tillverkning av däck och komponenter.

•

Typiska problem i produktionen av ovannämnda varor är hälsofarlig arbetsmiljö, låga löner, bristande fackliga rättigheter, barn- och
tvångsarbete, extrem övertid och ingen anställningstrygghet.

•

Branschinitiativ och riktlinjer:
o

Sustainability & Carbon Certification (ISCC), ett internationellt flerpartsinitiativ som var ett av de första
frivilliga certifieringssystemen som godkändes av EU. Systemet omfattar alla typer av biomassa.

o

Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) är en global koalition av regeringar, företag och det civila samhället som
arbetar tillsammans för att förbättra transparansen kring ansvarig förvaltning av inkomster från naturresurser som olja,
gas, metaller och mineraler.

o

IPIECA är en branschorganisation för företag inom olje- och gasindustrin som arbetar med sociala och miljömässiga frågor samt
standarder för best practice.

o

Roundtable on Sustainable Biomaterial (RSB) är ett internationellt initiativ som sammanför jordbrukare, företag, NGOs, experter,
regeringar och mellanstatliga organ, och arbetar för hållbar produktion och bearbetning av biomassa. RSB har utvecklat ett
tredjepartscertifieringssystem med hållbarhetskrav som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

o

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil är en certifiering för palmolja som är utvecklad av producenter, tillverkare,
återförsäljare, NGOs och andra aktörer som är verksamma inom palmoljeindustrin. RSPO:s krav omfattar bland annat
transparens, miljöhänsyn och social hänsyn, både vad gäller anställda och lokalbefolkningen.

HÖG RISK

Följande länder står för den huvudsakliga produktionen av relevanta varor (högriskländer i kursivt):
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Om risker i branschen för fordon och transport
Branschen bedöms vara av hög risk, framförallt på grund av dess koppling till utvinning av ett stort antal metaller och andra råvaror såsom råolja. Kränkningar
av förbud mot tvångsarbete, förbud mot barnarbete, rätten till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, rätten till skälig lön m.m. förekommer i
produktionskedjorna för fordon och drivmedel. Det är i framförallt de första leden i produktionskedjorna som de högsta riskerna återfinns.

Risker i leverantörskedjorna
FORDON

Fordon är materialintensiva produkter som bland annat består av metaller, plaster och textilier. ii Fordon består av olika komponenter
såsom däck, batterier, katalysatorer m.m. Varje komponent har sin egen produktionskedja. I grova drag kan produktionskedjan för
fordon beskrivas som: råmaterialsutvinning – tillverkning av mindre komponenter –tillverkning av större komponenter –
sluttillverkning. iii
En mängd metaller används till olika bilkomponenter. Platina används vid tillverkningen av autokatalysarorer. iv Aluminium
används bland annat i tillverkning av hjulfälgar, kobolt och litium används i elbilsbatterier, och förbränningsmotorer kräver batterier
med bly. Själva fordonet i sin tur består till stor del av stål. v Flertalet av dessa metallerna utvinns i högriskländer där gruvdriften präglas
av hälsofarlig arbetsmiljö, låga löner och bristande fackliga rättigheter. Barnarbete rapporteras även förekomma. vi. Gruvarbetarna vistas
under jord i långa perioder och arbetar i ansträngande positioner på grund av bristande utrymme att stå upprätt. Utöver arbetskraften
kan även lokalbefolkning och ursprungsbefolkning påverkas negativ av gruvutvinning. Genom förorening av odlingsbar mark och
vattenkällor, fråntas lokalbefolkningars och ursprungsfolkens försörjningsmöjligheter. vii Markkonflikter och tvångsförflyttningar utgör
också en förekommande negativ påverkan på lokalbefolkningens rättigheter i samband med gruvdrift. viii Gruvindustrin förlitar sig i stor
utsträckning på migrantarbetare som diskrimineras genom att få sämre arbets- och anställningsvillkor än övriga. ix
METALL

BATTERIER Förutom de ovan nämnda riskerna vid utvinningen av metaller som används i batterier, förekommer risker vid tillverkning
av både batterierna, som även sker i högriskländer. Långa arbetsdagar, obligatorisk övertid och avsaknad av facklig organisation
utmärker de kinesiska tillverkarna. x

Den kinesiska tillverkningsindustrin är förknippad med extrem övertid, avsaknad av fackliga rättigheter, hälsovådlig arbetsmiljö
och låga löner. Tillverkningen medför även hälsorisker för de som tillverkar materialet. xi Plast tillverkas ur råmaterialet olja och
riskerna vid utvinningen har behandlats i riskanalys för Kontor och textil.

PLAST

som är förlagd i Tyskland, Italien och Frankrike står för 85 procent av försäljningen inom EU. xii
Tillverkning i Öst- och Centraleuropa, Sydkorea och Turkiet är förknippat med risker såsom låga löner, osäkra anställningar och
begränsad
rätt
att
förhandla
kollektivt. xiii
KOMPONENT Flera högriskländer är komponentexportörer. Vanliga människorättsutmaningar är begränsade fackliga rättigheter och
låga löner. I Mexiko är det även vanligt med sexuella trakasserier av kvinnor och förbud mot facklig anslutning. xiv
TILLVERKNING Fordonsproduktionen
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DRIVMEDEL

Fossila drivmedel såsom bensin tillverkas av råolja, som efter utvinning raffineras. xvRåolja importeras från ovan
nämnda länder. Arbetsförhållandena på många arbetsplatser i Ryssland är undermåliga vad gäller säkerheten och det sker även
exploatering av utländsk arbetskraft. xvi I Förenade Arabemiraten har omfattande kritik beträffande kränkningar av lågavlönade
gästarbetares mänskliga rättigheter rapporterats. xvii I ovan nämnda länder uppges utvinningsindustrin inverka negativt på
lokalbefolkningens och ursprungsbefolkningens rättigheter till försörjning på grund av förorening av mark och vatten. xviii
FOSSILA DRIVMEDEL

FÖRNYBARA DRIVMEDEL Vad

gäller biodrivmedel återfinns de största riskerna vid produktionen av palmolja och på sockerrörsodlingar.
I Indonesien rapporteras övergrepp, människohandel och barnarbete förekomma på plantagerna. xix I Malaysia utsätts migrantarbetare
för tvångsarbete och misshandel, och ursprungsbefolkningen fråntas mark för att göra utrymme för plantager. xx På sockerrörsplantagen i
Brasilien får arbetarna låga löner och arbetet är mycket krävande. Tvångsarbete rapporteras förekomma. xxi

DÄCK

Däck som säljs i Europa har till stor del producerats i Europa. xxii Importen av däck från högriskländer har dock ökat. xxiiiDe främsta
riskerna finns vid produktionen av rågummit som behandlats i riskanalys för Sjukvård och omsorg.
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