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Trelleborg har utnyttjat det antifackliga klimatet i Sri Lankas frizoner. 

 

En av Trelleborgs fabriker på Sri Lanka har under drygt ett år försökt förhindra bildandet av en 

lokal, oberoende fackklubb. Den utdragna konflikten har slutligen resulterat i ett erkännande av 

facket. SwedWatch beskriver konflikten i en rapport som kommer ut idag. 

 

Fackklubben, som bildades hösten 2003, har upprepade gånger skickat skriftliga önskemål om 

fabriksledningens erkännande, utan att få svar. Bernt Nilsson, som är chef för Trelleborgsfabriken 

i Sri Lanka, hävdade först att det inte fanns något behov av en fackklubb, ”eftersom Trelleborg 

kan förhandla direkt med de anställda”.  

 

När lankesiska myndigheter dragits in och kallat till möten har fabriksledningen uteblivit och 

efter en strejk försökte ledningen avskeda alla med ledande positioner inom fackklubben. 

Företaget gav inte med sig förrän både Industrifacket i Sverige och fackföreningsinternationalen i 

Genève fördömt Trelleborgs agerande.  

Detta avslöjar SwedWatch i en ny rapport som släpps idag. 

 

– Trelleborgs agerande strider mot den grundläggande rättigheten att få organisera sig fritt i 

fackföreningar. Nu har fackklubben erkänts och det är upp till Trelleborg att bevisa att de menar 

allvar med respekten för fackliga rättigheter, säger Hanna Johansson på Fair Trade Center. 

 

I flera decennier har det förekommit återkommande kränkningar av de fackliga rättigheterna i 

frizonerna i Sri Lanka. Detta har skarpt kritiserats av Fria Fackföreningsinternationalen och ILO, 

det FN-organ som bevakar att mänskliga rättigheter efterlevs i arbetslivet. Svenska Trelleborg är 

ett av de företag som försvårat bildandet av lokala fackklubbar i frizonerna.  

 

– Det är välkänt att de ekonomiska frizonerna i Sri Lanka är extremt anti-fackliga miljöer. 

Svenska företag som etablerar sig där borde vara särskilt noggranna med att skapa goda relationer 

med de fackliga organisationerna. Här har Trelleborg misslyckats, säger Mats Wingborg. 

 

Först den 30 mars i år, efter att den fackliga internationalen i Genève fördömt Trelleborgs 

agerande, träffas en uppgörelse och den lokala fackklubben erkänns. Men konflikten tog ett år 

och tre månader att lösa. Fackförbundet i Sri Lanka fortsätter att växa och har nu omkring 15 000 

medlemmar i Sri Lanka. Förbundet organiserar anställda i landets ekonomiska frizoner.  

 

– Det är vår förhoppning att rapporten ska förmå Trelleborg, liksom andra internationellt aktiva 

företag, att se till att deras verksamhet överensstämmer med de konventioner och etiska riktlinjer 

som slagits fast internationellt, säger Örjan Bartholdson, kanslichef på SwedWatch. 

 

För hela rapporten och mer information (det finns även ett omfattande bildmaterial), se: 

www.swedwatch.org 
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