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En	  industri	  utan	  fokus	  på	  mänskliga	  rättigheter	  
MakeITfair	  publicerar	  idag	  sin	  första	  rapport	  om	  digitalkameraindustrin	  i	  Vietnam.	  Rapporten	  visar	  
att	  kameraföretagen	  är	  dåliga	  på	  att	  ta	  hänsyn	  till	  internationella	  konventioner	  och	  lagar	  om	  
anställningstrygghet.	  

Rapporten	  ”Utan	  fokus”	  visar	  att	  kameraföretag	  i	  Vietnam	  som	  producerar	  för	  den	  europeiska	  marknaden	  

inte	  tar	  den	  arbetsrättsliga	  hänsyn	  som	  internationella	  konventioner	  förutsätter.	  Trots	  att	  man	  väljer	  att	  
tillverka	  i	  Vietnam,	  med	  bara	  en	  tillåten	  facklig	  organisation,	  så	  gör	  företagen	  inga	  extra	  ansträngningar	  

för	  att	  värna	  arbetarnas	  grundläggande	  rättigheter.	  	  
	  

-‐ Kameraföretagen	  vi	  undersökt	  inspekterar	  inte	  de	  sociala	  aspekterna	  på	  sina	  egna	  fabriker.	  

Elektroniksektorn	  i	  Vietnam	  ligger	  långt	  efter	  klädindustrin	  som	  arbetar	  aktivt	  med	  social	  inspektion	  
hos	  sina	  leverantörer,	  säger	  rapportförfattaren	  Anna	  Kakuli	  på	  Swedwatch.	  

	  
Av	  de	  84	  arbetare	  som	  intervjuats	  på	  Sanyo,	  Olympus,	  Samsung	  och	  Pentax	  säger	  sig	  ingen	  ha	  fått	  frågor	  
om	  arbetsförhållanden.	  Bristen	  på	  forum	  där	  konflikter	  mellan	  anställda	  och	  fabriksledningen	  kan	  hanteras	  har	  

lett	  till	  att	  olagliga	  strejker	  är	  en	  del	  av	  vardagen	  i	  Vietnam.	  Ett	  annat	  problem	  är	  förekomsten	  av	  
korttidskontrakt.	  Rapporten	  visar	  på	  fall	  där	  anställda	  har	  fått	  arbeta	  på	  ettårskontrakt	  sex	  år	  i	  rad,	  trots	  att	  

lagen	  säger	  att	  ett	  tillsvidarekontrakt	  ska	  ta	  vid	  efter	  två	  korttidskontrakt.	  
	  

-‐	  	   Företagen	  måste	  se	  kopplingen	  mellan	  de	  osäkra	  anställningsformerna	  och	  den	  höga	  
personalomsättningen	  och	  de	  många	  vilda	  strejkerna.	  Den	  låga	  lojaliteten	  påverkar	  inte	  bara	  arbetarna	  

utan	  även	  fabrikernas	  produktivitet,	  säger	  Henrik	  Fröjmark	  på	  Svenska	  kyrkan.	  

	  

MakeITfair	  menar	  att	  kameraföretagen	  måste	  använda	  sin	  makt	  att	  påverka	  till	  att	  förbättra	  villkoren	  för	  
arbetarna	  i	  de	  egna	  fabriker,	  inom	  ramen	  för	  de	  förutsättningar	  som	  finns	  med	  en	  tillåten	  facklig	  
organisation.	  Man	  bör	  också	  säkerställa	  att	  ILOs	  kärnkonventioner	  följs	  i	  största	  möjliga	  utsträckning.	  

	  
Ladda	  ner	  hela	  rapporten	  på:	  www.swedwatch.org	  eller	  http://makeitfair.org/the-‐facts/reports	  
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