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Anställda vittnar om ohälsosam arbetsmiljö och hot mot fackligt 
aktiva på Assa Abloys produktion i Rumänien och Mexiko 

Uppgifter från anställda på Assa Abloys fabriker i Rumänien och Mexiko tyder på att Assa Abloy 

inte lever upp till internationella konventioner och företagets egen etiska uppförandekod. Idag 

släpper SwedWatch en ny rapport där anställda bland annat vittnar om ohälsosam arbetsmiljö, 

hot mot fackligt aktiva, diskriminering och sexuella trakasserier. 

 

Assa Abloy är ett av de svenska multinationella företag som har ökat sin verksamhet kraftigt i 

låglöneländer de senaste åren. Företaget uppger att man vill göra detta med en hög etisk ambition. 

”De människor, vars arbete bidrar till företagets framgång, ska inte berövas sina grundläggande 

mänskliga rättigheter eller tvingas lida fysiskt eller psykiskt av sitt arbete”, står det att läsa i Assa 

Abloys uppförandekod. Det är tydligt att detta tyvärr inte är fallet i Assa Abloys fabriker i 

Rumänien och Mexiko. De anställda i Assa Abloys fabrik i Bukarest vittnar om att de utsätts för 

skadliga kemikalier utan fullgod skyddsutrustning och att de inte får tillräcklig hälso- och 

säkerhetsutbildning. Till exempel används det cancerogena klorerade lösningsmedlet 

Trikloretylen, som är förbjudet sedan början av 90-talet i Sverige. 

 

– Arbetet med de giftiga ämnena påverkar min hud, mina ögon, min andning och mitt smaksinne, 

säger en anställd på Assa Abloys fabrik i Bukarest, Rumänien. 

 

Fem av tio intervjuade arbetare klagar på att ventilationen inte fungerar. Assa Abloy har inte 

tecknat några fungerande försäkringar mot sjukdomar och olycksfall. På den Assa Abloy fabrik 

som SwedWatch undersökt i Mexiko anser tio av tolv intervjuade anställda att det nuvarande 

facket inte representerar arbetarna. När de försökt att organisera sig i ett oberoende fack har det 

lett till trakasserier och oroligheter. Flera aktiva medlemmar i det oberoende facket har förlorat 

jobbet. 

– Företaget borde tillåta arbetarna att organisera sig fritt. Det enda vi vill är att ha en förändring, 

säger en anställd på Assa Abloy fabriken i Mexiko City. 

 

Fair Trade Center och SwedWatch ger flera rekommendationer om åtgärder till Assa Abloy.  

– Assa Abloy måste åtgärda arbetsmiljöproblemen i Rumänien och se till att diskrimineringen och 

de sexuella trakasserierna upphör för de anställda i Mexiko City. Företaget måste även se till att 

de anställda har rätt att organisera sig fackligt, säger Hanna Johansson, projektledare på Fair 

Trade Center. 

 

– Det är oroväckande att det ser så här illa ut i företagets egen produktion, med tanke på att Assa 

Abloy använder sig av cirka 20 000 leverantörer där man överhuvudtaget inte påbörjat någon 

uppföljning av uppförandekoden. Arbetsvillkoren är värre längre ner i leverantörsleden, säger 

Örjan Bartholdson, kanslichef på SwedWatch. 

 

För hela rapporten och mer information, se: www.swedwatch.org 

 

Kontakt:       Örjan Bartholdson och Kristina Bjurling, SwedWatch, tel: 08 - 602 89 50, 

mobil: 0733-940 975 eller 070 – 173 09 88. Hanna Johansson, Fair Trade 

Center, tel: 08-643 43 64, mobil: 0733-786141.  

http://www.swedwatch.org/

