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Usla arbetsvillkor bakom svenska fartyg som tillverkas i Kina
Många av de svenska rederierna lägger sina beställningar i Kina. Totalt har svenska rederier ett 15-tal fartyg 
i beställning vid kinesiska varv för leverans mellan 2005 och 2007.  Dessvärre är arbetsförhållandena på de 
kinesiska varven ofta usla. En stor del av de kinesiska arbetarna jobbar varje dag i veckan för låga löner upp 
till tolv timmar per dag och tvingas utföra farliga sysslor utan ordentlig skyddsutrustning. Detta visar en rap-
port från SwedWatch som publiceras idag.

De svenska rederier som omfattas av SwedWatchs studie är Broström, Dönsötank/Donsö shipping, Furetank, 
Tarbit Shipping samt Tärntank.

SwedWatch har besökt två varv i Kina som producerar fartyg på uppdrag av svenska rederier. Undersökning-
en visar att de svenska fartygen produceras på ett sätt som bryter mot kinesiska lagar och regler om maximal 
arbetstid och bägge varven har i vissa fall löner som understiger lokala minimilöner. Det allvarligaste är att 
många arbetsmoment är synnerligen farliga och att det trots detta saknas ordentliga säkerhetsrutiner.

– Det är uppseendeväckande att SwedWatchs undersökning visar att de svenska varven inte tycks fästa 
någon vikt vid de oacceptabla förhållanden som råder vid tillverkningen av deras fartyg i Kina. Det var bara 
Tärntank som överhuvudtaget bemödade sig om att svara på de frågor som SwedWatch ställde till rederierna 
i samband med studien, säger Örjan Bartholdson, kanslichef på SwedWatch.

En stor del av arbetarna på varven utgörs av migrantarbetare från landsbygden. De arbetar sju dagar i veckan 
och arbetsdagen är tolv timmar lång, plus övertid när så krävs. Då migrantarbetarna ofta saknar bostad på 
orten tvingas de istället sova i salar med mycket låg standard.

– Det kanske allra värsta är att de tvingas utföra mycket farliga arbetsuppgifter utan de skydd som är nöd-
vändiga, säger Henrik Lindholm på Fair Trade Center.

Läs hela rapporten på www.swedwatch.org

För mer information ring:
 Örjan Bartholdson, SwedWatch, tel: 08 - 602 89 50 eller 0733 - 94 09 75.
Henrik Lindholm, Fair Trade Center, tel: 08 - 643 43 64 eller 0706- 473 674.

SwedWatch är en förening vars syfte är att undersöka hur företag med svenska kopplingar följer internatio-
nella konventioner, nationell lagstiftning och etiska riktlinjer om företagande. Medlet är offentlig informa-
tion till allmänheten. Fair Trade Center är en av SwedWatchs fem medlemsorganisationer. 


