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Kambodjanska klädarbetare från H&M leverantören YGM .

Terratex är en fabrik utanför
Phnom Penh, Kambodja som
både H&M och Kappahl köper
kläder från. Jag besöker
fabriksområdet precis när första
skiftet slutat klockan 14.00.
Trötta unga flickor strömmar
ut ur fabriken. Några av dem
går med på att berätta om sin
situation.
- Det är jättevarmt och dammigt
därinne, säger en flicka och
pekar mot fabriken. Och
stressigt, lägger hon till.
Arbetarna står upp vid
stickmaskiner som liknar
vävstolar. De får betalt per plagg
som de gör klart.

- Det är helt omöjligt att hinna
sticka så många tröjor som
cheferna kräver, säger flickan.
Och gör man inte det så blir
lönen jättedålig, suckar hon.
- De flesta kommer inte upp i
mer än 120-130 000 Riel,(200-
300 kr) fyller en pojke i. Hur
kan vi leva på det?
Terratexfabriken följer inte
Kambodjas lagstiftning som
säger att arbetare ska tjäna minst
450 kr i månaden. Därför har
fackföreningen FTUWKC
(Free Trade Union of the
Workers of the Kingdom of
Cambodia) skrivit till ledningen
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Kambodjanska klädarbetare från Kappahl leverantören CPL.

och bett om ett möte. Påtvingad
övertid är ett annat problem
som facket ville diskutera.
- Ledningen vägrade att ens
träffa oss, säger Chea Vichea,
FTUWKC:s generalsekreterare.
Enligt facket är Terratex en av
de sämsta fabrikerna i
Kambodja där många arbetare
får olagligt låga löner. Därför
demonstrerade flera hundra
Terratexarbetarna för högre
löner och för att en chef skulle
avsättas, sommaren 2003.
Demonstranterna drabbade
samman med polis. En arbetare
och en polis dödades.

Förutom låga löner måste
arbetarna stå ut med dagliga
förolämpningar och förnedring.
- Vi flickor kallas horor och får
varningar för minsta sak, säger
en flicka.
Reglerna säger att den som fått
tre varningar får sparken.
- En dag gick jag på toaletten
och stannade en halvtimme för
jag mådde inte bra. När jag
kom tillbaka fick jag en varning,
berättar hon bittert. Hon
hoppas att hon inte blir en av
alla dem som rutinmässigt
avskedas från fabriken för
minsta misstag.
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I Bangladesh och Kambodja
finns flera fackföreningar som
kämpar för att klädarbetarna
ska få det bättre. Det är svårt att
få politikerna att arbeta för det.
Detta beror på att många
politiker antingen själva äger
fabriker eller mutas till tystnad
av fabriksägare. Därför har
facken valt att rikta sina krav
direkt till fabriksägarnas
arbetsgivarorganisation. Men
då krävs det att fackföreningen
är stark:
- Vi har 20 000 klädarbetare
från hela Bangladesh som
medlemmar, berättar Amirul
Haque Amin från
fackföreningsfederationen
NGWF (National Garment
Workers Federation)
Metoden som NGWF
använder är dels
informationsspridning som tex
att sätta upp affischer och dela
ut flygblad med sina krav. De
arbetar också med
opinionsbildning genom att
demonstrera i huvudstaden

Dhakas centrum och försöka få
uppmärksamhet för sina krav.
För att förbättra arbetarnas
kunskaper om sina rättigheter
ordnar facket kurser om vad
som egentligen  står i
arbetsmarknadslagarna och på
vilket vis facket arbetar.
- Vi driver också fall i
arbetsdomstolen, berättar
Amirul Hauqe Amin. De gäller
arbetare som avskedats på
grund av medlemskap i facket.
Oftast vinner vi fallen och
arbetsgivaren får betala
skadestånd men processen tar
flera år och kostar mycket
pengar.
Genom sitt arbete har NGWF
nått flera framgångar de senaste
åren. Till exempel är det nu
färre arbetare som tvingas jobba
sju dagar i veckan än förut.
Många har också fått lite bättre
löner.
- Om vi hade mer pengar kunde
vi göra ännu mer, säger Amirul
Haque Amin.

Tidigt på morgonen delar medlemmar av klädarbetarfackföreningen NGWF ut flygblad till
sömmerskor på väg till sina fabriker.
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Elektronikarbete vid Ericssons fabrik i Cavite
ekonomiska frizon, Filippinerna.

Vid elektronikfabriken
Magnetron i Filippinerna
tillverkar unga flickor kretskort
till Ericsson. De sitter på låga
plaststolar och monterar
millimeterstora metalldelar
antingen med fingrarna eller
med instrument. Vissa löder
och klistrar delar på kretskorten.
Arbetet kräver oerhörd
precision och flickorna
anstränger ögonen maximalt.
Det frestar på kroppen och
undersökningar visar att 90
procent har hälsoproblem.
Lönen är 43 kronor om dagen
som är regionen Cavites
minimilön. Det räcker inte
långt i Filippinerna där en lunch
kostar cirka tio kronor.
Dessutom är cirka hälften av
flickorna familjeförsörjare
enligt frivilligorganisationen
Medical Action Group. Det
behövs cirka 100 kronor om
dagen för att försörja en
genomsnittlig fyrbarnsfamilj,
enligt den filippinska
regeringens egna beräkningar.
På fabriken finns ingen
fackförening.
- Ledningen motverkar sådana
initiativ, säger fabrikschefen
Albert Enaje.
Fabriksledningen får hjälp att
motarbeta fackföreningar från
den speciella myndighet som
bestämmer över den

ekonomiska frizon där
Magnetron ligger. En frizon är
ett inhängnat industriområde
där speciellt företagsvänliga
regler gäller. I Cavite frizon
arbetar cirka 60 000 människor
mest i textilfabriker och
elektronikfabriker. Arbetarna
får minimilön men företagen
slipper betala skatt i upp till
åtta år. Dessutom slipper
företagen en rad andra avgifter
som de annars skulle betalat.
Ericsson har en uppförandekod
som säger att lönen bör ligga
över lagstadgad minimilön och
att de ska ha rätt att gå med i
vilken organisation de vill. Men
detta ligger långt ifrån
verkligheten för de hundra
anställda vid Magnetron. Hur
ser det ut hos andra Ericsson
leverantörer?
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Facket blir bortkörda av en vakt från Astra Zenecas läkemedelsfabrik, utanför Sao Paolo, Brasilien.

Läkemedelsjätten Astra
Zenecas fabrik ligger strax
utanför São Paolo. Här
tillverkas bland annat AIDS-
medicinen AZT, ett preparat
som landet har stort behov av.
Men det lokala
kemiarbetarfacket är mycket
missnöjt med företaget:
- Ledningen bedriver konstanta
kampanjer mot facket, säger
Wagner Pinheiro de Souza på
det lokala facket, som är anslutet
till centralorganisationen CUT.
Wagner berättar att de inte
tillåts besöka fabriken och
företaget försvårar för dem att
kontakta arbetarna. Astra
Zeneca har försökt tvinga
arbetarna att skriva under på
att de inte vill tillhöra CUT-
facket, utan ett konkurrerande,
mer företagsvänligt fack istället.
Arbetare som kritiserat
företaget eller fått arbetsskador
har fått sparken. Företaget har

genom något de kallar för
”timbanken” också försökt
smita undan från att betala
lagstadgad övertidsersättning.
- Astra Zeneca tillhör de värsta
l ä k e m e d e l s b o l a g e n ,
sammanfattar Wagner.
Brasilien är ett viktigt land för
den svenska industrin med över
hundra svenska företag
etablerade i landet.
Industricentrat São Paolo
brukar ibland kallas Sveriges
andra industristad. Facket här
har det inte så lätt. Brasiliens
arbetsrättslagstiftning är ett arv
från 1930-talets fascistdiktatur,
och lagen säger än idag att det
bara får finnas en fackförening
för varje yrkesgrupp på varje
ort. Staten bestämmer vilken
fackförening det är. Som
arbetare representeras man av
det fack som finns på ens
arbetsplats – vare sig man vill
det eller inte.
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Fernando Lopes, ordförande i metallarbetarförbundet,
bläddrar i tidningen Arbetaren.

På det konkurrerande företaget
Pharmacia i centrala São Paolo
är attityden mot facket liknande
den på AstraZeneca. Leonard
Duane, ordförande i det lokala
CUT-facket och anställd på
Pharmacia, menar att
företagsledningen alltid
motarbetat facket och
trakasserat arbetare som
engagerat sig fackligt. Han
berättar att företaget ingått flera
fusioner med andra bolag de
senaste åren. På grund av detta
har många arbetare redan sagts
upp och resten lever under
ständiga uppsägningshot.
Facket har varit svagt och haft
svårt att samla arbetarna till
enadkamp.
När uppsägningarna startade
vågade få arbetare protestera,
av rädsla att vara den som
förlorar sitt jobb.

På svenska Scania i São
Bernardo do Campo utanför
São Paolo tillverkas lastbilar för
den brasilianska marknaden.
Här är förhållandena helt
annorlunda än på de andra
företagen. Idag har facket och
företaget bra relationer. Löner
och arbetsförhållanden på
fabriken är mycket goda för att
vara Brasilien, betydligt bättre
än på konkurrerande företag.
Men så har det inte alltid varit.
Det var just här i São Bernardo
som den nya fackliga rörelsen
CUT föddes i och genom
arbetarkamp i början av 1980-

talet. Brasilien var då fortfarande
en militärdiktatur men
militanta arbetare trotsade
förbuden och lagarna. De gick
ut i strejker för rätten att få
organisera sig och för en
demokratisering av landet.

Att den fackliga organiseringen
startade just här förklarar den
lokale metallordföranden,
Adenilson Lira, med att
utbildning skapade ett
medvetande. Arbetarna lärde
sig att kämpa. Efter hård och
lång kamp har facket också
vunnit i styrka på fabriken. Och
kampen har varit framgångsrik:
- Scania insåg fördelarna med
att sätta sig och diskutera med
facket, annars hade de haft en
stark fackförening emot sig,
förklarar Adenilson.
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Dåligt uppförande?Dåligt uppförande?Dåligt uppförande?Dåligt uppförande?Dåligt uppförande?

Kappahls uppförandekod är dold bakom en
dörr i trappuppgången till CPL (Consumer
Products Liminted) fabriken i Bangladesh.

Sedan 1998 har våra största
svenska klädföretag H&M,
Lindex, Kappahl och Indiska
haft så kallade uppförandekoder.
De är en uppsättning
grundläggande regler, som
exempelvis garanterar
arbetarnas rätt till facklig
organisering, lagliga löner och
ofarlig arbetsmiljö. De innebär
också att arbetarna inte kan
tvingas att arbeta övertid.
Reglerna baseras på FN-organet
ILO:s konventioner.
Klädföretagen garanterar att
deras leverantörer följer
uppförandekoderna. Vissa, som
tex H&M, har inspektörer som
kontrollerar att koderna följs i
fabrikerna. Problemet är att
dessa inspektörer inte är
oberoende. De kommer från
ett företag, till exempel H&M,
som är en viktig kund till deras
arbetsgivare. Av rädsla för straff
vågar arbetarna inte tala om
sanningen för inspektörerna,
även om dessa skulle fråga. De
enda som arbetarna har
förtroende för är fria
fackföreningar och andra
oberoende organisationer. Om
klädföretagen betalar mer till
sina leverantörer får dessa
resurser att se till att arbetarna
får det bättre. Företagen kan

också utnyttja sin ställning som
viktig kund och ställa krav på
exempelvis lönenivåer. Men
detta kan inte ersätta
fackföreningar som är de enda
som kontinuerligt finns på plats
och kan bevaka arbetarnas
rättigheter. Det är fackets
uppgift att se till att den summa
deras arbetsgivare får av
klädföretagen kommer
arbetarna till godo. Därför är
den allra viktigaste delen av
uppförandekoden arbetarnas
rätt att bilda fackförening.

KlädkoderKlädkoderKlädkoderKlädkoderKlädkoder
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En uppfodrande hälsningEn uppfodrande hälsningEn uppfodrande hälsningEn uppfodrande hälsningEn uppfodrande hälsning

Flygbladsutdelning om klädarbetarnas, situation utanför H&M:s butik på Hamngatan i Stockholm, hösten 2000.

För att vi ska köpa så mycket
mobiltelefoner, kläder eller till
och med mediciner som möjligt
satsar företagen enorma
resurser på marknadsföring. Var
vi än rör oss i samhället,
översköljs vi med olika
reklambudskap. Bara H&M
spenderar minst 2 miljoner
kronor per butik på
marknadsföring! Syftet med
reklamen är att skapa en positiv
känsla som gör oss konsumenter
sugna på att köpa varan.
När vi skickar in brev, vykort
eller e-postmeddelanden till
företagen för att protestera mot
usla arbetsförhållanden inser
företagen att den som skickar
brevet förknippar deras
varumärke med något negativt.

De vet också att varje människa
har ett nätverk av kompisar och
släktingar omkring sig som
kanske också får höra om de
dåliga arbetsvillkoren. Om
konsumenterna får en negativ
bild av företaget försvinner
deras köplust. Därmed
försvinner också företagens
inkomster. Detta gör att
företagen är oerhört känsliga
för att negativ information
sprids – inte bara via media
utan också från person till
person. Det som företagen ser
som en folkstorm behöver inte
vara mer än att tio personer
hört av sig. Därför utgör brev,
vykort och e-post-meddelanden
ett effektivt sätt att påverka.
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Demonstration mot Shells agerande i Nigeria och avrättningen av Ken Saro Wiva, våren 1996.

Det finns många andra former
av direkta påtryckningar man
kan använda mot företagen,
även om man inte har en så
tjock plånbok. Det man inte
har i form av pengar kan man
uppväga i form av kreativitet!

Under många år bedrevs det en
radikal kamp för att förmå
oljebolaget Shell att sluta
förstöra miljön och mörda
ursprungsfolk i Nigeria. Inom
nätverk som Snäckjägarna
genomfördes många olika
aktioner för att minska
företagets inkomster – exempelvis
blockader av bensinstationer.

Ett annat exempel på kreativa
kampmetoder kan man hämta
från nätverket Ingen Människa
är Illegal. För att stoppa olika

flygbolag från att medverka till
(och tjäna pengar på)
deportationer av flyktingar har
de använt sig av civil olydnad.
Aktivister har exempelvis köpt
en biljett på samma flyg som en
flykting som ska avvisas. När
planet görs färdigt för att starta
vägrar aktivisten att sätta sig i
stolen förrän flyktingen får
lämna planet. Flygbolagens
regler tillåter dem nämligen inte
att starta om inte alla passagerare
sitter ned, och att missa en slot-
tid för att få starta kan vara
mycket kostsamt för ett bolag.
Om den här typen av aktioner
genomförs i större skala
kommer företagen inse att det
är mer lönsamt att avstå från att
medverka till deportationer.
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När ett företag beter sig illa
mot sina anställda är ens första
reaktion att bojkotta det
företagets produkter. Bojkotter
som förändringsstrategi har en
lång historia, Coca-cola-
bojkotten, som började på 70-
talet är kanske den mest kända.
Även den pågående bojkotten
mot Nestlé har väckt stor
uppmärksamhet. Och handen
på hjärtat – visst är det bara
sjunkande försäljningssiffror
som verkligen betyder något
för ett företag. Minskad
försäljning är det enda som leder
till lägre vinst.
F a c k f ö r e n i n g a r
i tillverkningsländerna å andra
sidan är ofta kritiska till
bojkotter. Hot om bojkott
användes under kampanjerna
mot barnarbete som bland

annat svenska LO, UNICEF
och Rädda Barnen bedrev. De
lokala fackföreningarna
anklagades då för att verka för
att landets industri skulle få
mindre order, genom att visa
exempel på barnarbete. Om
industrin får mindre order blir
arbetarna utan jobb. Och det
är inte lätt att hitta annat arbete
– arbetslösheten är ofta skyhög.
F a c k f ö r e n i n g a r n a
i tillverkningsländerna är
numera angelägna om att vi i
väst inte enbart ska fokusera på
barnarbete, utan på
förhållandena för alla arbetare.
Istället för bojkott vill de att vi
använder andra sätt trycka på
företagen så att de ser till att
arbetarna får rimliga villkor. Läs
vidare i denna folder så får du
många tips!

Multisar i världen från www.adbusters.org.
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Röda Korsets ungdomsförbund gjorde en teaterpjäs om klädarbetarna som spelades upp på
gator och torg, sommaren 2003.

Ett bra sätt att nå ut med ditt
budskap är genom gatuteater.
Gatuteater är en slags teater
som istället för att framföras i
gyllene salonger på Östermalm,
spelas på gator och torg för att
så många som möjligt ska få ta
del av skådespelet. Tanken är
att sprida information till
åskådarna.
Det kan vara bra att börja med
någon simpel gatuteater utan
allt för komplicerade repliker.
Exempelvis kan man klä ut sig
till klädarbetare och sätta sig
mitt i staden och arbeta. En
bandspelare kan då vara på sin
plats med lite inspelade
industriljud så att stämningen
blir rätt. Om man känner någon
som ser extra elak ut kan man

låta henne/honom gå runt och
vara förman, d v s skrika åt
arbetarna att jobba hårdare och
snabbare. Arbetarna behöver
inte ha så många repliker alls
utan sliter bara med sin nål för
att få kläderna färdiga innan
leveransdatumet. Kanske kan
de be om att få gå på toaletten
men få ett ruggande NEJ till
svar. Detta bör kompletteras
med några som delar ut flygblad
om hur det faktiskt ser ut inom
klädindustrin. Man kan också
trycka upp protestlistor som
skickas till klädföretagen.
Som sagt, det finns inga gränser
för hur gatuteatern skall gå till.
Förena nytta med nöje och ta
dig ut i solskenet och visa att du
finns!
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M&M = mode ochM&M = mode ochM&M = mode ochM&M = mode ochM&M = mode och

motståndmotståndmotståndmotståndmotstånd

Rättviseakademin i
samarbete med Rena

kläder kampanjen
gjorde en alternativ

modevisning på
Norrmalmstorg, våren

2003.

Om man har möjlighet att få
sitt motstånd finansierat på
något sätt så kan det sitta på sin
plats med ett lite större
arrangemang för att visa sina
åsikter. Ett bra exempel är en
aktion som Rättviseakademin
och Kampanjen Rena Kläder
n y l i g e n g e n o m f ö r d e
tillsammans på Norrmalmstorg
i Stockholm. De hade beslutat
oss för att ge oss in i
modebranschen och bjöd in till
modevisning. Hela spektaklets
syfte var att visa hur
arbetsförhållandena såg ut där
klädföretaget PPRs kläder
tillverkades. Så när deras vackra
modeller trippade ut på
catwalken kunde det t ex låta så
här ”Här kommer Helena i en
vacker kappa som skulle kunna
var tillverkad i fabrikerna som
PPR kontrakterar i Bangkok.
Där arbetar sextonåriga flickor
upp till 17 timmar per dag och
tjänar mindre än 4 kronor i
timmen”.
En aktion som är så pass visuell
som denna gör sig bra i
tidningar och TV så de hade
lyckats lura dit de flesta stora
nyhetsbolagen. För att få dit
dem hade de skickat ut flera
pressmeddelanden samma
vecka som aktionen och även
ringt runt till de olika
redaktionerna. Det finns så
klart massor med saker som du
bör tänka på ifall du ska göra en
aktion av denna omfattning,
till exempel kan det vara bra att

fixa polistillstånd så att ni inte
blir avbrutna under själva
tillställningen och el till platsen
kan vara bra att ha för om man
vill att folk ska höra ens åsikter
är det viktigt med en ordentlig
ljudanläggning.
Men det viktigaste är egentligen
att ha ett bra och så tydligt
budskap som möjligt samt ett
iögonfallande sätt att visa det.
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NGWF (National Garment Workers Federation), en klädarbetarfackförening i Bangladesh
,demonsterar för bättre villkor för klädarbetarna, december 2003.

Skillnaden mellan goda och
dåliga arbetsförhållanden beror
ofta på om arbetarna
organiserat sig fackligt eller
inte. Det ser vi tydliga exempel
på också från vår egen historia.
Det var långt ifrån självklart
att få vara med i facket tidigare.
Svenska arbetare trakasserades,
avskedades och i vissa fall till
och med dödades när de
kämpade för sina rättigheter.
Men tack vare en envis kamp
har arbetare idag det relativt
bra i Sverige.

Exemplen från Brasilien visar
att en facklig kamp är
nödvändig, och kan vara
mycket framgångsrik. I de fall
där facket har lyckats organisera
arbetarna är situationen
betydligt bättre än på andra
företag. I Bangladesh har
fackföreningar sett till att
många fler arbetare än tidigare
verkligen är lediga på helgdagar.

Att understödja utvecklingen
av radikala fackföreningar är
därför en viktig uppgift som vi

vanliga människor i rika länder
kan hjälpa till med. Vi kan samla
ihop pengar till deras
organisationer. Det behövs
resurser för att kunna arbeta
med att organisera andra
arbetare i fackföreningar. Vi kan
också samla in ”överblivna”
men fungerande prylar – som
mobiltelefoner, datorer eller
faxmaskiner.

Moraliskt stöd, exempelvis vid
konflikter, är ett annat sätt att
hjälpa till. Stödbrev till fackliga
aktivister som är ute i en
konflikt med ett företag kan
värma tillräckligt för att de ska
orka föra kampen vidare. Brev
till företagen om att de ska
respektera fackliga rättigheter
och erbjuda skäliga arbetsvillkor
kan vara nog så viktiga. Ett brev
från främmande land gör
intryck på företagsledningen.

En annan värld är inte bara
möjlig – det finns inget annat
alternativ. Tillsammans är vi
starka.



KontaktKontaktKontaktKontaktKontakt

Adresser och länkarAdresser och länkarAdresser och länkarAdresser och länkarAdresser och länkar

För att protestera mot företag:

Hennes&Mauritz info.se@hm.org
KappAhl lena.fennvik@kappahl.com
Lindex info@lindex.se
Indiska info@indiska.se
Intersport info@intersport.se
Ericsson codeofconduct@ericsson.se
Pharmacia pernilla.sjostrand@pfizer.com
AstraZeneca staffan.ternby@astrazeneca.com
Scania ir@scania.com

För att skaffa information om företag och delta i kampanjer

Syndikalisterna www.sac.se
Rättviseakademin www.rattviseakademin.nu

Corporate Watch (UK) www.corporatewatch.org
Corporate watch (USA) www.corpwatch.org
Transnationale www.transnationale.org
Multinationals Resource Center www.essential.org/mdc
Rena Kläder www.renaklader.org
Sweatshopwatch www.sweatshopwatch.org
McSpotlight www.mcspotlight.org
Svenska konsumenter i samverkan www.konsumentsamverkan.se
Rättvisemärkta produkter www.rattvisemarkt.se
Swedwatch www.swedwatch.se
Norwatch www.norwatch.se

Denna skrift har producerats av Bolagsbevakarna inom SAC- Syndikalisterna
och Rättviseakademin. (Den är delvis finansierad av Sida, som inte varit
med vid utformingen eller tagit ställning till de åsikter som framförs.)
Bolagsbevakarna kontaktas via SAC:s ulandsinformation tel: 08-6733614
eller via e-post: uinfo@sac.se. Vi finns också på hemsidan: www.sac.se
Rättviseakademin nås  på te l: 08-657 47 35 och epost:
rattviseakademin@swecoop.se
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