Hva er etisk handel?
• Forenklet er etisk handel å påse at våre produsenter rundt
omkring i verden har kontroll på sitt HMS-arbeid basert på
nasjonal lovgivning, ILO-konvensjoner og FNs
menneskerettighetskonvensjoner- et sett av
minimumsstandarder som verden kan enes om.
• Etisk handel er et langsiktig, systematisk og forpliktende
arbeid – som må skje gjennom gjensidig samarbeid

Hva basisprinsippene omhandler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvangsarbeid/slavearbeid
Fagorganisering og kollektive forhandlinger
Barnearbeid
Diskriminering
Brutal behandling
Helse, miljø og sikkerhet
Lønn
Arbeidstid
Regulære ansettelser
Marginaliserte befolkningsgrupper
Miljø
Korrupsjon

Hvorfor er dette viktig?
• Vi handler med land hvor det er risiko for at sosiale og miljømessige
arbeidsforhold for ansatte kan være kritikkverdige
• Risikoreduserende tiltak for egen virksomhet
• Viktig element i egen miljøpolicy ( en del av eget HMS-arbeid)
• Øker eget fokus på utvikling av tekstiler som er miljømessig bærekraftig –
både gjennom produksjonsprosesser (f.eks. EU-Blomst) og produktet i seg
selv (f.eks. Øko-tex). Øko-Tex har en direkte innvirkning på de
miljømessige forholdene for arbeidere som konfeksjonerer plaggene.
• Viktig del av egen profil – alle ønsker å bli oppfattet som virksomheter som
oppfører seg anstendig på alle måter – og som derfor bruker leverandører
som også gjør det.
• Økende kundekrav

Begreper/standarder/
organisasjoner
• CoC

(Code of conduct)

Egenerklæring

• SA 8000 (Social Accountability)

Sertifisering

• BSCI

Forpliktende medlemskap

(Buisiness Social Complience Initiative)

• WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)

Sertifisering

• IEH

Forpliktende medlemskap

(Initiativ for etisk handel)

Hvordan jobbe med
etisk handel i praksis?
• Forankring hos ledelsen
• Kartlegging av dagens situasjon
• Sette kontinuerlige mål for arbeidet – justere målsettingen etter
hvert som man når de enkelte delmål
• Risikoevaluering – hvilke land
• Beslutte hvem som skal ha revisjon – få disse utført
• Følge opp at det iverksettes tiltak når tidligere revisjoner
avdekker forbedringspunkter
• Vurdere fremdrift, fokus
• Fase ut evt. leverandører som over ikke tid evner å forbedre
seg

Risikobildet
I vår bransje:
Kategorisere leverandører i kategoriene ”lav risiko” og ”høy risiko” for brudd
på arbeidsforhold og HMS. Vektlegge oppfølging og kartlegging av
produsenter i land som regnes for å ha høy risiko for brudd.
Eksempler:
•
•
•
•

Pakistan - fysiske arbeidsforhold – HMS
Kina – fysiske arbeidsforhold – HMS
India – arbeidstidsbestemmelser
Øst-Europa – lønn/pensjoner/arbeidstid

Oppfølging av produsenter
• Produsenter som er sertifisert SA 8000 og WRAP– følges opp av
sertifiseringsorganet
• Produsenter som er medlem av BSCI – følges opp av BSCI

• Produsenter uten sertifisering Må signere Code of Conduct (oppførselskodeks) – egen eller IEHs
CoC
Benytte 3.part til å gjennomføre kartlegginger/audits hos produsenten
Benytte IEH til å få hjelp og gode råd

I en audit/kartlegging
sjekkes det at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeid er frivillig
det ikke forekommer diskriminering
det ikke forekommer barnearbeid
det er frihet til å organisere seg
lønn minst tilsvarer landets minimumsnivå eller kollektive inngåtte avtaler
det ikke er overdreven bruk av overtid
det er anstendige fysiske arbeidsforhold
det er juridisk bindende arbeidsavtaler
brannsikkerhet
det er tilgang til vann, luft og bakkenivå
avfallshåndtering
det er systemer for lagring av kjemikalier

Eksempel på en gjennomført audit

Eksempel på en gjennomført audit
Tema
HMS

Problem
Fabrikken bør ha flere
ansatte som er opptrent i
førstehjelp

Utbedring
Frist
Kursing av tilstrekkelig antall 15.06.11
ansatte slik at alle skift blir
dekket

Oppfølging
Skriftlig
dokumentasjon fra
fabrikk

Antall
arbeidstimer

Ansatte har arbeidstid
over 60 timer i uka.

Max 60 timer arbeidsuke og
max fire timer overtid i
døgnet for alle ansatte

01.12.11

Skriftlig
dokumentasjon fra
fabrikk

Antall
arbeidstimer

Loven krever minst en
fridag i uka. Enkelte
jobber på søndag, men
har ikke fridag andre
dager av uka.

Ansatte som arbeider ekstra
på en fridag, må ta fri en
annen dag i løpet av uka.

01.12.11

Skriftlig
dokumentasjon fra
fabrikk

Lønnsutbetaling

I følge loven er
Fabrikken må deponere
15.06.11
arbeidsgiver pliktig til å ha lønnsutbetalingene månedlig
deponere framtidige
innen riktig tid.
lønnsutbetalinger inn på
en bankkonto på
bestemte datoer i
måneden. Dokumenter
viste at fabrikken lå på
etterskudd i å gjøre dette.
Dette kan gjøre at
arbeidere ikke får utbetalt
lønn i rett tid.

Skriftlig
dokumentasjon fra
fabrikk og
bankforbindelse.

Kwintet Supplier Code of Conduct Compliance Audit Form

List of non-compliance issues

NC
code

Category

Rating Description

Law or national regulation

Suggested
Previous
timeframe (days) finding?

G. Decent working
conditions

Yello
w

Employment of Children Rules
(1995), Rule 13

30 days

Inadequate supplies found in 03 first aid
kits at sewing and processing sections.

G 403
Yello
w
M 201

No

M. Management Practice

COC requirement

Kwintet Code of conduct not posted

KOHINOOR

No

60 days

Kwintet Supplier Code of Conduct Compliance Audit Form

List of non-compliance issues
NC code Category

G. Decent working conditions

Rating Description

Law or national regulation

Suggested
timeframe (days)

Previous
finding?

Orange

Factories Act (1934), Sec. 26(1)

30 days

No

Factories Act (1934), Sec.33D

30 days

No

Factories Act (1934), Sec 19(1)

30 days

No

Environmental Protection Act (1997),

30 days

No

Lower pulley covers are found misisng for 10
sewing machines

G 403
Orange

I 201

Hand rail is found missing for one stair case
at 3rd floor of sewing production

I. Fire safety
Orange

I 202

I. Fire safety

J 101

J. Emissions to air, water and
ground

Emergency lights are missing in two stair
cases
Red
Effluent waste wate treatment plant is missing
at site
Yellow

M 201

M. Management Practice

COC requirement
Kwintet Code of conduct not posted

Feroze 1888

60 days

Tekstilbransjen –
hvordan ligger den an?
•
•
•
•

Tidlig fokus – Vest-Europa, UK, USA (SA8000 etablert i 2007)
Fokus i Skandinavia (Sverige fra 2005)
I Norge fra 2007
Dvs. at produsentene har jobbet med problemstillinger over
relativt lang tid – og kommet langt
• Sterke merkevarenavn – Nike, Adidas, Wal-Mart, Macy`s etc
har medvirket til at de store produsentene har orden på dette.
Utfordringene ligger hos de små og mellomstore produsentene

Tekstilbransjen –
hvordan ligger den an?
• Da Helse Sør-Øst begynte å fokusere på etiske innkjøp for
alvor, valgte de å starte med tekstiler. Dette for å dra praktiske
erfaringer og øke egen kompetanse med etisk handel i en
bransje som er kommet langt i arbeidet. Neste bransjer på
listen var kirurgisk utstyr og engangshansker – bransjer som er
kjent for å være blant «verstingene» når det gjelder
arbeidsforhold for ansatte.
• Ca. 65% av alle SA 8000 sertifiserte bedrifter er innen
bransjen tekstil/bekledning
• Tekstil/bekledning er en relativ beskjeden bransje globalt sett

Veien videre
• Fokus på 2. ledds produsenter og videre bakover i
produksjonskjeden
• Fortsette med tiltak basert på tilbakemeldinger fra audits
• Fortsette med egne tilpasninger som ordrestruktur, kapasiteter
og lignende
• Fair-Play prosjektet med Sykehuspartner/Helse Sør-Øst
(verktøy som skal benyttes i fremtidige anbud)

Hva kan vi selv bidra med?
• Inngå langvarige kontrakter/reservere kapasitet:
fabrikkeierne har noe å forholde seg til.
skape felles interesser som varer over tid
bedre grunnlag for oss til å påvirke produsenten
dersom vi må ha noe som skal leveres hurtig, må andre av våre egne
ordrer vike og få lengre leveringstid.
• Forcaste – gi produsenten anledning å planlegge (bl.a unngå unødig bruk
av overtid)
• Betalingspresisjon
• Reklamasjoner i ettertid
Enkelt og greit god forretningsskikk – oppføre oss anstendig

Sertifiseringer og aktivt arbeid med
etisk handel– en garanti?
Vi ønsker alle å si at vi kan garantere at det ikke forekommer brudd på våre
etiske retningslinjer– og spesielt barnearbeid- noe sted i produksjonskjeden.
Dessverre kan ingen garantere dette.
Men ved å gjøre et systematisk arbeid over lang tid søker vi å forhindre at dette
skal forekomme. Vi er rimelig trygg på at dette ikke finner sted i de første
leddene av produksjonskjeden . Jo lengre bak jo verre å ha kontroll. Vårt
mål er å komme så langt bak som mulig – samtidig erkjenne at det er store
utfordringer å spore leverandørkjeden helt tilbake til bomullsplukkingen

Oppsummering
Holdning
Fokusere på risiko
Smarte valg av produsenter
Søke hjelp/råd (IEH)
Langsiktig prosess

Økt fokus fra kunder – spesielt fra det offentlige

Takk for oppmerksomheten!

