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Billigt för oss, dyrt för 
arbetare i andra länder

aldrig förr har vi konsumerat så mycket mat som nu, och betalat så 
lite för den. Matkedjorna pressar priserna och billig mat har blivit en 
självklarhet för oss. Det är lätt att blunda för det höga pris som arbe-
tare i andra länder betalar för vår mat.
 I Brasilien arbetar människor under bedrövliga villkor för att vi ska 
få billig mjölk och billigt kött. De odlar och skördar sojabönor som får 
svenska kor, grisar och kycklingar att växa snabbare och producera 
mer mjölk och kött. Och medan vi obekymrat äter middag blir män-
niskor och miljö förgiftade av besprutningsmedel och regnskog sköv-
las. I andra länder sliter människor från tidig morgon till sen kväll för 
att vi ska kunna köpa kaffe, frukt, grönsaker och andra vardagsvaror 
till ett så lågt pris som möjligt.
 Samtidigt kämpar miljoner arbetare världen över – i jordbruket, 
livsmedelsindustrin, textilindustrin och resebranschen – för bättre 
löner och arbetsvillkor, och för att kunna arbeta fackligt. 
 Som medlem i ett svenskt fackförbund hjälper du till i kampen.

Fairtrade – bästa receptet 
på ett gott samvete

I dag finns det över 
tusen fairtrademärk-
ta produkter i Sve-
rige – från kaffe, te 
och kakao till glass, 
vin och sportbollar. 
När du väljer pro-
dukter med märk-

ningen Fairtrade bidrar du till att odlare 
och anställda får bättre ekonomiska villkor 
genom högre löner, bättre priser på varorna 
och ökad internationell handel. Odlarna får 
också en extra premie som används till att 
utveckla lokalsamhället, genom till exem-
pel en ny skola, nya bostäder och hälsovård, 
eller investeringar i jordbruket. Fairtrade 
Sverige AB ägs av LO och Svenska kyrkan, 
läs mer på www.faitrade.se. l

Sätt inte kaffet i vrångstrupen

”Vi gör det inte av 
snällhet, utan för att 
det är effektivt och ger 
resultat”
– I Sverige har vi kommit långt när det 
gäller fackliga rättigheter, men under det 
tidiga 1900-talet behövde vi också stöd av 
omvärlden. Därför har vi en skyldighet att 
hjälpa andra i dag, säger Keth Thapper, 
internationell sekreterare på LO.

– Solidaritet handlar inte om snällhet, 
utan om effektivt samarbete för att nå 
framgång.

För att se till att mänskliga rättigheter i 
arbetslivet respekteras finns FN-organet 
ILO som har till särskild uppgift att hantera 
frågor som rör arbetslivet. Vid ILOs möten 
samlas regeringar samt arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer.

ILOs åtta kärnkonventioner är den inter-
nationellt överenskomna minimistandar-
den för arbetsvillkor världen över. Konven-
tionerna slår bland annat fast allas rätt att 
organisera sig fackligt och att förhandla 
kollektivt, de förbjuder tvångs- och barn-
arbete samt diskriminering i arbetslivet. l

Efter olja är kaffe världens största handels-
vara och en av de viktigaste exportvarorna 
för många utvecklingsländer. Kaffepro-
duktionen berör 20–25 miljoner odlare 
och garanterar livsuppehället för mer än 
hundra miljoner människor världen över.

Sverige ligger i topp när det gäller kaf-
fekonsumtion, vi dricker i genomsnitt nio 
kilo kaffe per person och år. En stor del 
av detta kaffe produceras i småskaliga 
jordbruk på landsbygden, och säljs sedan 
vidare till olika mellanhänder. Världsmark-
nadspriset på kaffet varierar mycket och 

ibland ligger råvarupriset till och med en 
bra bit under vad det kostar för odlarna att 
producera kaffet. Det gör den ekonomiska 
situationen mycket osäker för odlarna.

I länder där kaffet odlas på större planta-
ger är arbetsförhållandena för de anställda 
ofta mycket hårda. Förbud mot fackföre-
ningar är vanliga och de som försöker 
förbättra villkoren riskerar att förföljas, 
misshandlas, avskedas eller till och med 
mördas.

Genom att köpa kaffe märkt ”Fair trade” 
slipper du sätta kaffet i vrångstrupen. l
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En arbetare på en boskapsfarm utanför São José do Xingu, Brasilien.

tips Vad du kan göra

 reagera och agera på jobbet. 
från vilka länder kommer råma-
terial, varor eller arbetskläder 
som används på din arbetsplats? 
Hur är den fackliga situationen i 
länderna? Som fackklubb kan ni 
agera för att arbetsgivaren antar 
en uppförandekod eller etiska 
regler. Läs mer på www.ituc-csi.
org.

 Bilda opinion mot kränkningar. 
Du kan delta eller starta upp-
rop på facebook och twitter mot 
kränkningar av fackliga rättig-
heter. Du kan också blogga eller 
skriva insändare och debattin-
lägg i din egen lokaltidning.

 Lär dig mer. Starta en studiecirkel 
och ta reda på mer om situatio-
nen för fackliga kamrater runt om 
i världen. Studiematerialet  
”Global respekt” finns på  
www.palmecenter.se.

 Gå med i amnestys fackliga nät-
verk. Du kan bland annat delta i 
e-postkampanjer för fängslade 
fackliga företrädare i andra län-
der. anmäl dig via fackligagrup-
pen@mail.amnesty.se.

 Stöd rena Kläder. nätverket ar-
betar för att förbättra situationen 
för dem som tillverkar kläder och 
skor. Läs mer på www.renaklader.
org.

 Vad gör facket i världen? Läs mer 
om internationellt utvecklingsar-
bete och olika projekt i världen 
på www.lotcobistand.org.

lästips dagens rätt

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vem skördar och tillverkar maten vi äter? 
Och under vilka förhållanden? I boken 
”Dagens rätt – om mat, makt och män-
niskovärde” kan du följa med på en resa 
längs med matens svåröverkomliga pro-
duktionskedjor världen över. Gunnar Bru-
lin är reporter och Malin Klingzell-Brulin 
chefredaktör på Livs tidning 
Mål & Medel och i boken 
granskar de den nya makt-
ordningen. Beställ boken 
på www.bildaforlag.se. allt 
överskott från försäljningen 
går till Livs internationella 
solidaritetsarbete.
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Giftigt billig
köttfärs!
3990 

Extra smaskig köttfärs mald av kött från svenska djur uppfödda på 
billigt  djurfoder, proteinspetsat med sojabönor från Brasilien. Sojabönorna 
besprutas  med världens starkaste bekämpningsmedel och plockas för hand 
– allt för att du ska få den billigaste maten på tallriken. 
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Någon betalar skjortan

Textilsektorn är under oerhörd press. I jak-
ten på att ständigt sänka produktionskost-
naderna flyttar fabrikanterna tillverkning-
en från land till land för att hitta de mest 
tillåtande länderna och minst restriktiva 
lagarna. Det får konsekvenser.

– Textilarbetarnas villkor är usla. Ofta 
är lönerna under minimilön, arbetsmiljö-
förhållandena vidriga och många är anal-
fabeter, säger Erland Lindkvist, chef för 
IF Metalls internationella enhet.

Olika löneläge
Löneläget är olika i olika länder. Men det 
som är gemensamt för textilarbetares löner 
är att de är så låga att 
de ofta inte räcker till 
att leva på.

Flertalet av textil-
arbetarna i världen är 
kvinnor. Att organisera 
sig är svårt, inte sällan 
förbjudet och ibland 
förenat med livsfara.

– I Kina finns bara en 
fackförening, All Chi-
na Federation Trade 
Union, med 150 miljoner medlemmar, och 
den har vi ingen insyn i eller kontroll över. 
Den är arbetsgivarens, den är kinesiska sta-
tens förlängda arm, säger Erland Lindkvist.

– Därför är det viktigt att vi arbetar för 
rätten att organisera sig fackligt, rätten 
att förhandla, rätten att ta kampen mot de 
multinationella företagen och rätten till en 
lön det går att leva på. Därför pratar vi inte 
om minimilöner utan om levnadslöner. Det 

är inte bara ett anständigt krav i arbetslivet. 
Det är en mänsklig rättighet.

Mest kläder från Asien
Merparten av kläderna på den svenska 
marknaden kommer från Asien, och den 
största delen av väldens kläder tillverkas 
i Kina, cirka 50 procent. Men även länder 
som Bangladesh, Indien och Kambodja har 
en betydande export till oss i västvärlden.

Eftersom handeln är internationell är 
det viktigt med ramavtal som gäller och 
respekteras internationellt. I det arbetet 
är arbetarrörelsens åtta kärnkonventioner 
vägledande; konventioner som också är 

en del av de mänskliga 
rättigheterna, enligt 
FN.

Ramavtalen bygger 
på ett gemensamt åta-
gande om bättre villkor 
både ekonomiskt och 
arbetsmiljömässigt.

– De globala avtalen 
är viktiga verktyg för 
att uppnå global rätt-
visa. Idag finns unge-

fär 80 globala ramavtal i världen som har 
undertecknats av något av de globala fack-
en. En stor andel av de här ramavtalen har 
skrivits under med tyska multinationella 
företagskoncerner, men även med svenska 
H & M, säger Erland Lindkvist.

Pressade villkor för anställda
Globaliseringen används för att pressa till-
baka villkoren för de anställda.

Därför arbetar facket för att stötta ut-
vecklingen i tredje världen. Därför arbe-
tar facket för rätten att organisera sig, för 
rätten att kunna ta kampen mot de stora 
företagen och för rätten till anständiga 
arbetsvillkor.

– I dag arbetar vi med 15 olika projekt i 
Bangladesh, Etiopien, Indien, Kambodja, 
Ghana, Mongoliet, Malawi, Lesotho, Zim-
babwe, Zambia, Uganda, Pakistan och 
Niger, berättar Erland Lindkvist.

– På 1970-talet hade vi över 70 000 orga-
niserade textilarbetare i Sverige. I dag är 
antalet knappt 4 000. Tiderna förändras. 
Men kampen består.

– Vårt fackliga arbete står på två ben: 
solidaritet och egenintresse, säger Erland 
Lindkvist. I dag hjälper vi våra vänner som 
behöver vår hjälp. I morgon kan det vara vi 
som behöver deras hjälp.

Fackligt arbete över gränserna
Vår egen fackliga styrka påverkas av hur väl 
den fackliga kampen lyckas i Europa och 
i övriga världen. Därför arbetar IF Metall 
över gränserna med att bygga upp och stöt-
ta det fackliga inflytandet i länder med sva-
ga fackliga strukturer och organisationer.

Arbetet sker både direkt och indirekt. IF 
Metall samarbetar direkt med avdelningar, 
klubbar och motsvarande organisationer i 
andra länder.

IF Metall driver också ett omfattande 
projektsamarbete via medlemskap i tre 
globala fackliga organisationer och tre 
europeiska branschkommittéfederationer.

– Syftet med vårt internationella enga-
gemang är ordning och reda på arbets-
marknaden på alla marknader, anständiga 
arbetsvillkor, anständiga arbetsmiljöför-
hållanden och anständiga levnadsvill-
kor. Eftersom vi lever i en global ekonomi 
behövs det globala avtal och facklig inter-
nationell samverkan för att nå ända fram, 
säger Erland Lindkvist. l

H & M och Levi’s slutar 
sälja sandblästrade jeans
I september meddelade de stora jeansför-
säljarna Levi’s och H & M att de slutar sälja 
sandblästrade jeans. Orsaken är att arbetet 
med sandblästrade jeans är livsfarligt.

Faran kommer i form av stendamm som 
är skadligt för lungorna. I Turkiet, som är 
världens tredje största producent av jeans, 
finns fortfarande små verkstäder där sand-
blästring pågår trots att landet förbjöd det 
2009. Efter lagändringen flyttade flera till-
verkare sin produktion till länder med färre 
restriktioner som Kina, Egypten, Bangla-
desh och Pakistan.

Sedan 2005 har bara i Turkiet över 50 per-
soner dött på grund arbetet med sandbläst-
ring av jeans enligt International Textile 
Garment & Leather Workers’ Federation. l

Nätverk för bättre villkor
Rena Kläder är ett nätverk som arbetar för 
bättre arbetsvillkor för dem som tillverkar 
våra kläder, skor och textilier. Nätverket 
arbetar med informationsspridning och 
opinionsbildning i syfte att påverka före-
tag att ta ansvar för hur varorna som säljs 
är producerade.

Som konsument och medborgare kan vi 
påverka mer än vi ibland kanske tror. Före-
tag är beroende av att kunder efterfrågar 
varor som de producerar, och politiker behö-
ver stöd från väljare för att kunna agera.

Det behöver inte vara svårt eller tidsö-
dande att påverka. Det kan räcka med att 
ställa enkla frågor och krav. Man kanske 
inte alltid får svar på sina frågor, men frå-
gan i sig upplyser personen vi pratar med 
om att detta är något viktigt. Det brukar 
sägas att ”bakom varje fråga i butiken eller 
e-postmeddelande döljer sig hundra andra 
personer som tycker likadant”.

Genom att efterfråga mänskliga rättig-
heter i klädindustrin kan vi vara med och 
bidra till förändring.

Bakom Rena Kläder står bland andra 
IF Metall och LO-TCO Biståndsnämnd. l
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En sömmerska i en textilfabrik i Dhaka, Bangladesh.

en levnadslön i bangladesh, vad man behöver för att klara mat och 
husrum, är 1 000 kronor i månaden. En sömmerska i Bangladesh ar-
betar 10 timmar per dag, sju dagar i veckan och tjänar motsvarande 
300 kronor i månaden. Det motsvarar en krona per timme om vi räk-
nar med att en vanlig månad har 30 dagar.

”Syftet med vårt 
internationella 
engagemang är 
ordning och reda på 
arbetsmarknaden på 
alla marknader.”

tips Vad du kan göra

 fråga var kläderna kommer från. 
undvik att köpa kläder produce-
rade under tveksamma förhål-
landen. Köp så närproducerat 
som möjligt. I Europa har vi 
bättre kontroll på förhållandena. 
Men vilken kontroll finns i Kina, 
Indien , Pakistan och Bangladesh ?

 fråga om kläderna är producera-
de under miljömässiga arbetsför-
hållanden.

 fråga hur produktionsvillkoren 
ser ut. Solkiga villkor för textilar-
betarna leder till att varumärket 
solkas ned. när varumärket på-
verkas reagerar aktieägarna och 
till slut reagerar företagen. för-
ändringar görs. arbetsvillkor och 
arbetsmiljö förbättras.

 allt sker inte på en dag. Men steg-
vis och över tiden kan vi tillsam-
mans förbättra allt överallt.
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Ta tre, betala för två.

Skjorta 
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tips gör en scHyst resa

Välkommen till 
paradisets bakgård

Vi reser mer än någonsin och många drömmer om den perfekta 
semestern. Gärna med sol och bad och sköna upplevelser i exotiska 
länder. turismen är positiv på flera sätt. att resa ökar vår förståelse 
för andra kulturer, och turismen ger jobb och bidrar till utveckling 
i många länder. Men det finns en baksida, ett paradisets bakgård, 
som vi kan blunda för eller välja att se.
 En bakgård där barn och vuxna utnyttjas och får jobba för slav-
löner, där hiv och alkoholism sprider sig, naturen skövlas och det 
dyrbara vattnet slösas bort. Där en stor del av pengarna som vi spen-
derar, hela 60–90 procent, lämnar turistmålet för att i stället hamna i 
fickorna på västerländska researrangörer och internationella hotell-
kedjor. Och där ”all inclusive”, som kan verka vara en bra idé, är en 
riktigt dålig affär för lokalbefolkningen.
 Men det går att förändra och rensa upp på bakgården. Genom 
lokalt och globalt fackligt arbete för att förbättra villkoren för de 
anställda  i turistbranschen, och genom att vi som individer tar ett 
större ansvar när vi åker på semester.

Bra tillväxt, 
dåliga villkor
Turismen är en av världens viktigaste och 
snabbast växande näringar. Men det är en 
bransch där långa arbetspass, låga löner, 
dåliga villkor och avsaknad av trygghet 
är vardag för många av de 200 miljoner 
anställda. Lönerna ligger i genomsnitt 20 
procent lägre än i andra branscher. 70 pro-
cent av de anställda är kvinnor och hälften 
av dem är under 25 år. Mellan 10 och 15 
procent är barn, som oftast har ännu sämre 
löner och arbetsvillkor än vuxna. l

Högt pris för billig semester

”Bestäm dig för att resa 
med gott samvete”
– Bestäm dig för att resa med gott samvete 
och påverka andra att göra detsamma, är 
rådet från Therese Guovelin, andre ordfö-
rande i HRF, Hotell- och restaurangfacket.

HRF jobbar på olika sätt för att förbättra 
situationen för de anställda i turistbran-
schen. I Sverige genom att bearbeta rese-
arrangörerna för att få dem att ta ett större 
ansvar. I turistländerna genom att driva 
konkreta projekt och samarbeta med lokala 
fackliga organisationer. Globalt genom att 
samarbeta med IUL som förenar livsmed-
els- och lantarbetare samt hotellanställda 
över hela världen.

– Men konsumentmakten är också oer-
hört viktig, säger Therese Guovelin. l

Fortsätt resan hemma
Starta en studiecirkel om resande och 
turistindustrin. HRF har tagit fram ett stu-
diematerial tillsammans med bland andra 
ABF som bygger på reportageboken ”Väl-
kommen till Paradiset”, av Jennie Diele-
mans. l

Innan du reser
 fråga researrangören hur arbets-
förhållandena ser ut på ditt för-
bokade hotell. finns det en policy 
som omfattar krav på att rättig-
heterna i arbetslivet respekteras? 
fråga också vad researrangören 
gör för att motverka prostitution 
och barnsexhandel på resmålet.

 fråga om personalen får en lön 
som det går att leva på.

Under resan
 Välj små lokala hotell i stället för 
stora internationella hotellked-
jor. Då är det större chans att dina 
pengar stannar i landet.

 Handla av lokalbefolkningen och 
pruta inte för prutandets skull. 
Köp inte varor från utrotningsho-
tade arter, som till exempel elfen-
ben eller korall.

 Visa respekt; fråga till exempel 
innan du fotograferar någon, i 
synnerhet barn eller människor i 
utsatta situationer.

 Var sparsam med vattnet när du 
duschar och fråga hotellet om de-
ras miljö arbete.

 reagera om du märker att din re-
searrangör gör alkohol till något 
viktigt under resan.

 Om prostitution är förbjuden i 
landet, säg till researrangören 
eller hotellchefen om turister på 
ditt hotell tar med sig prostituera-
de på rummet.

 anmäl misstänkta falla av 
barnsexhandel till den lokala 
polisen eller till organisationen 
EcPat på www.ecpathotline.se.

Hemma igen
 ta kontakt med din researrangör 
och påpeka sådant som du inte 
tyckte var ok under resan.

 Bli ambassadör för nätverket 
Schyst resande och använd din 
kunskap för att påverka andra att 
göra ett schyst avtryck på resan.

fler tips och mer infor-
mation hittar du på  
www.schystresande.se.  
I nätverket Schyst  
resande ingår  
bland andra  
EcPat och Hrf.
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En potentiell sexkund utanför en bar i Bangkok, Thailand.

Den perfekta resan är inte bara fantastisk, 
den är billig också. I dag är det självklart för 
oss att kunna resa två veckor till Thailand 
för 6 000 kronor per person.

På plats ska det också vara billigt – 
maten, drickat, kläderna, aktiviteterna, 
massagen och … människorna.

Minimilönen för en servitris i Phuket är 
600 kronor per månad. Det är mindre än 
vad den genomsnittlige svensken spende-
rar per dag under sin semester i Thailand.

I Kambodja är så kallade ”beer-girls” van-
liga. Det är unga tjejer som ”anställs” för att 
dricka med gästerna på ackord, vilket ger 
en lön på cirka 500 kronor per månad.

Ungefär 20 procent av alla beer-girls har 
hiv, visar undersökningar. Men få har råd 
med bromsmedicinen som kostar 360 kro-
nor i månaden.

De betalar ett högt pris för vår fantastiskt 
billiga semester. l
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All inclusive
– allt du behöver för en tanklös semester

Fantastiska stränder, garanterat fria från tiggande barn. Utvald mat, speciellt 

influgen från Europa för att minimera risk för magsjuka. Storslagen, orörd 

natur som bara är tillgänglig för dig som gäst, här får inte lokalbefolkningen 

bygga några nya bostäder. 

Förstklassig service där våra ständigt leende anställda står på tå för att göra 

din vistelse till en enda lång njutning – dygnet runt. Det är du som ska bli 

bortskämd, ingen annan.

På vår anläggning Thailand All-For-You Resort finns allt för en exklusiv 

semester . Boka i dag, endast 5 975 kronor för 2 veckor, all inclusive. Betala 

allting  hemma så slipper du att göra av med några pengar på plats. 
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Seminariet som ställer frågorna ”Vad är schysta arbetsvillkor? Och hur uppnås 
de?” hålls på World Day for Decent Work i LO-huset, Stockholm, torsdagen den  
7 oktober klockan 08:30–09:30. I panelen LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, 
Byggnads ordförande Hans Tilly och Svensk Handels vd Dag Klackenberg.  
Anmälan på www.lo.se.
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En nödraket från Irak
– Vi behöver internationellt fackligt 
stöd för att få igenom en rättvis och 
fungerande arbetsmarknadslag, säger 
Hashmeya Musshin al-Saadawi, ordfö-
rande i elektrikerförbundet i Basra i Irak 
och aktiv i en nationell kommitté som 
driver kravet om en sådan lag.
 – till exempel att fackföreningar 
runt om i världen skriver på listor och 
uppvaktar våra ambassadörer och vår 
regering  med detta krav.

I krigshärjade Irak tvingas arbetstagarna 
att jobba i gamla diktatorn Saddam Hus-
seins anda – trots att den blodiga regimen 
är borta.

Ett förslag till ny arbetsmarknadslag pre-
senterades 2007, men förslaget hade stora 
brister och har inte antagits. Bland annat 
föreslogs att företag inom den lukrativa 
oljeindustrin inte ska samarbeta med fack-
föreningar och mycket hårda regler för att 
en fackförening ska bli godkänd.

Fortfarande gäller alltså de gamla lagar-
na, som bland annat förbjuder offentligan-

ställda inklusive anställda i statliga företag 
att organisera sig fackligt och att strejka. 
Flertalet irakiska arbetstagare finns i de 
sektorerna.

Många irakiska arbetstagare trotsar för-
budet och deltar i fackligt arbete och fack-
liga aktioner. Men det har ett högt pris; hot, 
fängslanden och trakasserier mot aktivis-
ter är vanliga, och i november dödades 
av en bilbomb den internationella sekre-
teraren Majeed Sahib Kareem i huvudor-
ganisationen General Federation of Iraqi 
Workers. l
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Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier – i värsta fall mord drabbar arbetstagare och 
fackligt aktiva. Människor som slåss för anständiga villkor på jobbet. för rätten att bilda 
och vara med i fackföreningar, förhandla om löner, teckna kollektivavtal och andra för oss 
självklara rättigheter.

Detta sker i länder som skrivit under både fns 
och ILOs deklarationer vilka reglerar mänskliga rät-
tigheter som rätten till fackligt engagemang och 
schysta arbetsvillkor. Deklarationerna bygger på att 
medlemsstaterna efterlever de regler man kommit 
överens om. något internationellt bestraffningssys-
tem för kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
i arbetslivet finns inte, utan man uppmärksammar 
övergreppen genom ett ”name and shame-system” 
i ILO.

Därför måste vi alla reagera när de mänskliga 
rättigheterna i arbetslivet kränks.

Läs mer i broschyren ”Med livet som insats – 
kränkningar av fackliga rättigheter” som kan be-
ställas från LO-distribution eller www.lo.se.

Med livet som insats
– kränkningar av fackliga rättigheter

InternatIonellt


