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Rapporten Toxic tech har tagits fram inom kampanjen Make ICT Fair, som syftar till att förbättra 

levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare och samhällen som påverkas av produktion av ICT-

produkter såsom mobiltelefoner och datorer. Make ICT Fair finansieras av EU och är delvis 

samfinansierat av Sida. 

 

 

Elektronikföretag måste agera för att skydda arbetstagare mot kemikalier 

I takt med att stora delar av tillverkningen av produkter som smartphones och laptops har flyttat 

till Sydostasien, har arbetsrättsproblemen följt efter. I Filippinerna exponeras kvinnor för farliga 

kemikalier och riskerar att drabbas av cancer och missfall, visar en ny rapport från Swedwatch. 

I länder som Filippinerna utgör kemikalier en stor hälsorisk för de framför allt kvinnliga arbetare som 

tillverkar mobiltelefoner, laptops och andra teknikprodukter som säljs på den globala marknaden. I 

rapporten Toxic tech vittnar kvinnor om arbetspass på tolv timmar, sex dagar i veckan, i dåligt 

ventilerade rum utan tillräcklig skyddsutrustning. Många uppger att de lider av yrsel, huvudvärk och 

bröstsmärtor. Enligt kvinnorna är cancer och missfall vanligt förekommande.  

”Kvinnorna beskriver fruktansvärda effekter på sin hälsa, och hur de själva och deras arbetskamrater 

drabbats av cancer och missfall. Alla företag som säljer ICT-produkter från Filippinerna, eller 

produkter som innehåller komponenter därifrån, är kopplade till den här påverkan på mänskliga 

rättigheter och måste agera”, säger Olof Björnsson, rapportförfattare och researcher på Swedwatch. 

Ett stort problem är att de lagar som ska skydda kvinnorna från kemikalier inte tillämpas, framför allt 

inte den lag som ger dem rätt att vägra utföra farliga arbetsuppgifter. 

”Om vi vill veta om kemikalierna är farliga så frågar chefen oss om vi vill ha jobbet eller inte. De säger 

att vi sökte jobbet och inte ska klaga”, säger en kvinna som Swedwatch intervjuat. 

Kvinnor som intervjuats i rapporten uppger att de tillverkar komponenter åt välkända 

elektronikjättar, vilket Swedwatch kan bekräfta efter att ha fått tillgång till kundlistor från en av 

fabrikerna. 

Leverantörsleden för produkter såsom laptops, smartphones och surfplattor är långa och komplexa. 

Men företag som köper komponenter eller färdiga produkter från Filippinerna, eller säljer dem till 

konsumenter i Europa, ska ändå – enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 

rättigheter – agera på den påverkan på mänskliga rättigheter som de är kopplade till genom sina 

affärsförbindelser.  

Swedwatch rekommenderar därför alla företag som köper ICT-komponenter och produkter från 

Filippinerna, såväl som andra produktionsländer med liknande problematik, att försäkra sig om att 

arbetstagare inte utsätts för farliga kemikalier och att deras rätt att bli informerade om riskerna i 

arbetet respekteras.  

 


