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Risker i upphandling av varor inom IT och telekom:
•

Huvudsakliga risker för kränkningar av ILO:s kärnkonventioner i produktionen av IT produkter rör förbud mot barnarbete, rätten till
rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, rätten till skälig lön, och rätten att organisera sig. Utöver detta förekommer risker för kränkningar
av rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr i förhållande till utvinning av konfliktmineraler, samt grova kränkningar av
medborgerliga och politiska rättigheter, bland annat yttrandefrihet, inom telekomsektorn.

•

Risker i leverantörskedjan hittas främst i utvinningen av metaller och mineraler som insatsvaror, i produktionen och
komponenttillverkningen, samt kopplat till telekomoperatörers verksamhet. På grund av långa och komplexa leverantörskedjor är
spårbarheten och transparensen ofta bristfällig.

•

Typiska problem i produktionen av ovannämnda varor och tjänster är bristande hälso- och säkerhetsrutiner, extrema arbetstider, bristande
fackliga rättigheter och ingen anställningstrygghet, barn- och tvångsarbete. Utvinningen av vissa mineraler bidrar i en rad länder och
regioner till att finansiera väpnade grupper och på så sätt bidra till pågående konflikter. En stor del av arbetskraften inom
komponentstillverkningen består av migranter som erhåller låga löner, tvingas arbeta oskälig övertid samt lever under svåra
boendeförhållanden. Telekomoperatörers tjänster har använts och kan användas av repressiva regimer i syfte att kontrollera, övervaka och
lagra medborgares data.

•

Branschinitiativ och riktlinjer:
o

EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition, är en global branschorganisation för elektronikföretag. Företag som är
medlemmar i organisationen skriver under en uppförandekod och åtar sig att genomföra återkommande revisioner i
produktionsleden. EICC arbetar även aktivt med att öka spårbarheten av konfliktmineraler.

o

Electronics Watch är ett europeiskt initiativ av ickestatliga organisationer som vill stärka arbetsrätten i den globala IT-industrin.
Medlemmar, myndigheter och statliga institutioner åtar sig att använda organisationens sociala krav i upphandlingar och får i sin
tur tillgång till kontinuerliga rapporter från partnerorganisationer i produktionsländerna som bevakar kravens efterlevnad.

o

Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) genomför tredjepartsgranskningar som ska garantera att smältverk är fria från
konfliktmineraler. Verktyget sköts av GeSI, Global e-Sustainability Initiative och branschorganisationen EICC.

o

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act är ett amerikanskt lagpaket från 2010 vars sektion 1502
innehåller krav på att samtliga i USA börsnoterade företag, där konfliktmineraler är ”nödvändiga för funktionen eller i
produktionen” av produkterna, från 1 januari 2013 måste redovisa ursprunget av alla konfliktmineraler i sin produktion.

o

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas är ett
ramverk som ger vägledning för företag i hur man ska arbeta med spårbarhet och kontroll av sina leverantörskedjor av mineraler
för att undvika illegal handel.

HÖG RISK
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Om risker i branschen för IT och telekom
Branschen bedöms vara av hög risk. Längst ner i leverantörskedjan, i gruvorna från vilka metaller och mineraler utvinns, är arbetsförhållandena grovt
undermåliga och kränkningar av förbudet mot barnarbete samt rätten till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor är vanligt förekommande. Därutöver finns risk
för att gruvdriften, genom handel med konfliktmineraler, främjar kränkningar av rätten till liv samt rätten att inte utsättas för tortyr. Även inom telekomsektorn
finns det hög risk för grova kränkningar av medborgerliga och politiska rättigheter, bland annat yttrandefriheten.

Risker i leverantörskedjorna
ELEKTRONIK

Elektronikprodukter är materialintensiva och består av plaster, metaller, mineraler och andra komponenter. De globala
elektronikföretagen har produktionsanläggningar i högriskländer.

PRODUKTION
OCH
KOMPONENTTILLVERKNING

De sista leden i elektroniktillverkning sker i hög utsträckning i Kina, Vietnam, Indonesien, Taiwan, Malaysia och Mexiko. Industrin
utmärks av långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö, ingen eller obetald ledighet, löner som inte går att leva på och bristfälliga fackliga
rättigheter. i Det har även rapporterats om att arbetare åläggs straffavgifter, att anställningsavtal undanhålls och att adekvat
skyddsutrustning saknas, trots höga hälsorisker med anledning av hantering av kemikalier, tungmetaller och svetsning. ii Arbetskraften
inom industrin utgörs inte sällan av korttidsanställda och migranter, som systematiskt diskrimineras. Extremt övertidsarbete är
symptomatiskt för industrin och ofta rör det sig om påtvingad övertid. I vissa kinesiska fabriker rapporteras varje arbetare ha arbetat
övertid totalt mellan 48 och 136 timmar per månad. Arbetarna får ofta inte ens en ledig dag i veckan. Under lågsäsong kan arbetarna
däremot påtvingas ledighet utan lön. Lönen som utbetalas går inte att leva på och oftast är det en lön på ackord dvs. en lön som baseras
på färdigställt moment. Ett utbrett problem på elektronikfabriker i Kina är studenter vilka påtvingas praktik som uppges vara ett led i
deras utbildning, trots brist på relevans. Förutom påtvingat arbete, tvingas studenterna arbeta övertid och nattpass. iii Även i Europa har
det rapporterats om migrantarbetare som har utsatts för press och låga löner i elektroniktillverkningsindustrin. iv

MINERALER/
METALLER

utvinns ofta i ovanstående högriskländer, där barnarbeta är vanligt förekommande inom gruvnäringen. Övriga risker rör bland annat
höga hälso- och säkerhetsrisker samt låga löner, diskriminering av migrantarbetare, samt kränkningar av rätten till föreningsfrihet och
organisationsfrihet. Andra kränkningar som uppmärksammats är brist på dricksvatten i gruvorna och bristande sjukvård på plats.
Sjukhus/tillgång till vård ligger långt ifrån gruvorna och gör det omöjligt för arbetarna att få vård i tid. Skyddskläder och annan
skyddsutrustning saknas ofta. Gruvindustrin påverkar även lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter genom förorening av vatten och
odlingsbar mark. v För att göra utrymme för utvinngen sker ofta tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen och inte sällan sker detta utan
erforderlig kompensation. vi Utvinningen av vissa mineraler, framför allt, tenn, tantal, guld och volfram bidrar bland annat i
Demokratiska Republiken Kongo, Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Colombia och Myanmar till att finansiera väpnade
grupper och på så sätt bidra till pågående konflikter. Mineralerna har därför kommit att klassas som konfliktmineraler. viiviii

3

PLAST

Kedjan för plast består av följande steg: oljeutvinning – raffinering – tillverkning – formgjutning. Beroende på var oljeutvinningen och
raffineringen sker kan det finnas problem med bristande arbetsvillkor. Vad gäller tillverkning står Kina för 15 procent av
världsproduktionen. ix Formgjutning sker i industrialiserade länder. Tillverkningsindustrin i Kina karaktäriseras av extremt låga
lönenivåer, långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö, ingen eller obetald ledighet och brist på fackliga rättigheter. Lön betalas ofta per
ackord. x

TELEKOM

Telekomoperatörers tjänster har använts, och kan användas, av repressiva regimer i syfte att kontrollera, övervaka och lagra
medborgares data. I uppmärksammade fall i Iran, Azerbajdzjan och Kina har oppositionella frihetsberövats i ett flertal år och utsatts för
tortyr. xi
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