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1 Innledning 

Høy pris for billige klær? Tekstilindustrien er basert på et entreprenørsystem. Det betyr at 

selskapene som selger klærne er på toppen av pyramiden og har makten og profitten i 

industrien. Arbeiderne er på bunn av pyramiden og konkurransen i industrien er så hard at 

de må akseptere det de blir tilbudt. Fordi prisen er så lav, har entreprenørene og 

underentreprenørene ikke penger til å betale lovlig minstelønn og følge sikkerhetslover 

(arbeidsmiljølover) Entreprenørene og selskapene som selger klærne mener de ikke er 

ansvarlig for arbeidsmiljøet og lønningene for arbeiderne. Men det er selskapene som 

selger klærne som har kontrollen og makten til å sørge for at arbeidsmiljøet og at 

arbeiderne mottar lovlig minstelønn. 
1
 Realiteten er at arbeiderne er forventet å arbeide 

overtid på fortløpende skift, lønningene er lave og de arbeider under dårlig hygieniske og 

helsefarlige forhold. Arbeidsrettighetene, som retten til å fagorganisere seg, barsel 

rettigheter og kravene til sikkerhet og helse blir ofte krenket. I tillegg blir ofte kvinnene 

seksuelt trakassert og diskriminert når det gjelder lønninger.
2
 Hard konkurranse og 

kortidskontrakter gjør at underleverandørene må kreve mindre og mindre betalt for den 

jobben som skal gjøres. Myndigheten i vertslandet vil ikke sette krav til minstelønn og så 

videre i redsel for at landet ikke skal trekke seg til utenlandsk kapital.
3
 Tekstilindustrien har 

etter press fra omverdenen opprettet såkalte etiske retningslinjer for å etterkomme kritikken 

og presset.  

 

1.1 Temaet 

Globalisering av produksjon fører til at arbeiderne ikke bare blir utsatt for overgrep på 

grunn av mangelen på juridisk ansvar, men også på grunn av distanse og anonymitet. 

                                                 

1
 Sweatshop Watch (ukjent år) 

2
 Forum Barcelona (2004) 

3
 Norwatch (2004) 
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Kontraktene har også blitt mer kompliserte. “Workers often do not know whom they are 

actually producing for, and in any case they have no access to the manufacturer to rectify 

and grievances. (…)The challenge for workers, government officials and anti-sweatshop 

crusaders has been to hold the real profit makers (the manufacturers and retailers) 

accountable for the conditions under which their products are made. “ 
4
 Jeg har valgt å 

basere oppgaven med utgangspunkt på NorWatch sin rapport fra 2004 som er et resultat av 

beskyldninger mot multinasjonal selskaps brudd på internasjonalt anerkjente standarder for 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, både gjennom sine leverandører og i sin 

egen virksomhet.
5
       

1.1.1 Hvorfor dette temaet 

Jeg har valgt dette temaet fordi tekstilbransjen øker i takt med globaliseringen og av den 

grunn øker også behovet for klareregler for multinasjonale selskapers virksomhet i mindre 

utviklede land. Tekstilindustrien er i sterk vekst og blir bare større og større. Dette gjør at 

problemstillingen blir bare mer og mer aktuelt fordi kravene til lave priser blir bare større. 

De store kleskjedene krever at prisene presses stadig lenger ned slik at de kan selge stadig 

billigere klær til forbrukerne. Dette har ført til at kleskjeden har sett til den tredjeverden for 

billigere leverandører som heller ikke har spesielt store krav til minstelønn eller 

arbeidsmiljøregler. Globalisering har også medført større krav fra forbrukeren til 

multinasjonale selskapers ansvar for arbeidernes rettigheter (Corporate Social 

Responsibility). 

 

1.1.2 Hovedfokus i fremstillingen 

Hovedfokuset i oppgaven vil være på multinasjonale selskapers ansvar for 

menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og spesielt i tekstilindustrien. Det vil bli 

fokusert hvordan samfunnet forsøker å regulere selskapene, samtidig som selskapene finner 

måte å regulere seg selv på. Det vil i hovedsak dreie seg om arbeidsrettigheter og ikke 

miljøspørsmål. Videre vil det tas opp hvilket ansvar disse selskapene har i forhold til 

                                                 

4
 Esbenshade ( 2004) s. 5 

5
 Norwatch (2004) 
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statenes ansvar. Man kan stille spørsmålstegn med hvordan arbeidsforholdene i Norge 

hadde vært i dag, hvis det ikke hadde vært for lovgivning på området. Hvordan ville den 

enkelte bedrift behandlet sine medarbeidere?  Realiteten i mange utviklingsland i dag er at 

dette ikke er regulert eller ikke godt nok regulert. Det mangler lovverk på området, 

samtidig som det som faktisk er lovregulert ikke følges, ikke oppdages eller rapporteres. 

Det internasjonale samfunnet og hvert enkelt selskap har gitt egne etiske retningslinjer på 

området, men det er lite som er bindende. Er etiske retningslinjer nok eller kreves det 

lovgivning for at godt arbeidsmiljø, regulert arbeidstid og mistelønn skal være en realitet 

for alle arbeidere, også i tekstilindustrien? 

 

1.1.3 Saken 

I Norwatchs rapport setter søkelys på det norske klesmarkedet og den miliardbusinessen 

klær er i Norge. Industrien her hjemme er så å si borte og produksjonen foregår nå i 

lavkostland i Øst-Europa og Asia. Norwatch setter søkelyset på den beinharde konkurranse 

som foregår og hvordan dette påvirker arbeidernes menneskerettigheter i produksjonen 

hvor flere at de store kjedene på det norske markedet representert.  Konkurransen presser 

prisene nedover og er med på å holde lønn, arbeids- og miljøstandarder nede. Norwatch sin 

rapport setter fokuset på billig arbeidskraft som trekker til seg utenlandske investorer til 

land i Asia og Øst-Europa og deres rolle i den lave arbeidsstandarden på fabrikkene. Hvem 

er ansvarlig?
6
 ”Hvem har ansvar? Stadig flere spør om hvilket ansvar de store 

merkeselskapene har for arbeiderne som produserer deres varer gjennom 

underleverandører og for en konkurransesituasjon som fører til cowboytilstander blant 

lokale produsenter. For profittmarginen lokalt er relativt liten, konkurransen beinhard og 

kynismen utbredt.”
7
  

Samtidig kvier statene i produksjonslandene seg for å styrke de sosiale rettighetene. De er 

redde for at utenlandske investorer skal trekkes seg ut, dersom arbeidskraften blir dyrere og 

                                                 

6
 Norwatch (2003) s. 38 

7
 Norwatch (2003) s. 29 
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dermed ta med seg arbeidet.  Vertslandets myndigheter sitter derfor og kontrollerer 

fagforeningene for å unngå bråk og investorer som trekker seg ut. 

NorWatch viser til flere at de store aktørene på det norske markedet og på hvilken måte 

disse har forsøkt å implementere menneskerettighetene inn i deres virksomhet. Videre 

fokuseres det på om dette er veien å gå og om etiske retningslinjer er nok. Er disse etiske 

retningslinjene kun pr-stunts eller noe som virkelig etterleves i det daglige? Er frivillighet 

nok? 

 

1.2 Bakgrunn 

Store kjeder i den vestlige delen av verden bruker flere forskjellige leverandører slik at de 

fritt kan velge den billigste produsenten til en hver tid. Leverandørene tar på seg større 

oppdrag en de har kapasitet til og dette medfører utstrakt bruk av underleverandører som 

mindre "systuer", beryktede "sweatshops"
8
 og hjemmearbeidene som har lavere betalt og 

har lagt færre rettigheter. Denne fleksibiliteten gjør at klærne blir stadig billigere og dette 

går også utover arbeiderens arbeidsrettigheter og -forhold.  Forholdene ved de store 

fabrikkene er kanskje i nærhetene av de kravene de store kjedene har til- og garantier for 

arbeidernes rettigheter, men oppdeling av produksjonen gjør at ikke alle deler av 

produksjonen kan holde disse garantiene. Produksjonen blir uoversiktlig og usikkerheten 

rundt arbeidsforhold og lønninger. Jo lenger ned man kommer ned i kjeden jo mindre 

innflytelse over betingelser må man akseptere. 
9
 

 

1.2.1 Selskapene omtalt Norwatch sin rapport 

Flere av de store kjedene er omtalt i Norwatch sin rapport. I denne oppgaven skal bare de 

som kanskje er størst tas med. Dette gjelder hovedsaklig Hennes & Maurtiz og Varner 

gruppen. Begge disse har til en viss grad innført såkalte ”codes of conduct” (etiske 

retningslinjer) i sin virksomhet.  

                                                 

8
 ”Betegner et arbeidssted hvor arbeiderne blir hardt utnyttet, underbetalt og utførte oppgaver under 

helsefarlige forhold.” Norwatch (2006) s. 73 
9
 Norwatch (2004) s. 13 
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Hennes & Mauritz eier ingen fabrikker. Selskapet har såkalte ”codes og conduct” og har 

ansatt 30 inspektører til å følge opp at disse overholdes. Varner-gruppen som blant annet 

har kjedene Cubus, Dressmann, Carlings, Bik Bok, Vivikes, Varner, Wearhouse, Urban og 

Bondimondi. Gruppen har en felles innkjøpspolicy for alle sine butikker. Eier ingen 

fabrikker selv, men har agenter som foretar innkjøpene. Ca 60% av produktene produseres i 

Øste, hovedsakelig i Kina. Varner har meldt seg inn i Initiativ for etisk handel. Selskapet 

har en CSR-manger som skal arbeide med samfunnsansvar hovedsakelig ved 

leverandørene.
10

 

 

1.2.2 Underleverandørene 

Hovedsakelig er underleverandørene lokalisert i de asiatiske landene og Kina er den største 

leverandøren til tekstilindustrien. Hvor langt kan ansvaret strekkes? Kan en kleskjede være 

ansvarlige for menneskerettighetsbrudd i leverandørens leverandører? Det vil si kan 

kleskjeden være ansvarlige for menneskerettighetsbrudd foretatt i selskaper som levere 

tekstiler og trå eller hva med de selskapene som levere bomullen?  ”The struggle of 

garment workers has thus always been structured by the subcontracting system and their 

ability to combat it. The subcontracting system, in which workers are divided, and always 

in competition and garment manufacturers remain at arms‟ length from them, has been a 

major obstacle to both unionization and government enforcement of regulation. The 

garment industry is especially prone to subcontracting because it is highly labor-intensive 

and marked by lager fluctuations in production (in terms of seasons, demands and fashion 

changes). (…) The subcontracting system creates a situation in which abuses abound but a 

chain of legal accountability is absent.”
11

 

 

1.3 Historie 

Interessen for multinasjonale selskapers ansvar for menneskerettigheten er gammelt og kan 

spores helt tilbake til 44 år før Kristus og til middelalderkirken. Mer rettet til dagens debatt 

                                                 

10
 Norwatch (2004) s.87-98 

11
 Esbenshade (2004) s. 14 
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hører det nittende århundres boikott kampanjer mot produksjon av sukker ved hjelp av 

slaver og reformer med hensyn til barnearbeid. Andre eksempler er selskaper som støtter 

undertrykkende regimer, slik som i krigsforbryter rettssakene om Nüremberg og Tokyo. 

Den mest kjente endte med at styret i det tyske selskapet I.G. Farben ble kjent skyldig i 

flere brudd på menneskerettighetene. Et annet eksempel er Lockheed bestikkelsesskandalen 

på 1970-tallet. Dette føret til en stor vekst i bruk av etiske retningslinjer av multinasjonale 

selskaper. General Dynamics var i 1985 det selskapet til å etablere det første ”corporate 

ethics office”.  Men ideen om at selskaper har sosialt ansvar som strekker seg lenger enn å 

maksimere profitten har aldri vært en dominerende mening blant forretningsmenn eller 

akademikere. Det har heller vært en oppfatning at ledere av multinasjonale selskapers 

ansvar har ene og alene vært å maksimere profitten innefor gitt lovverk. Denne 

oppfatningen råder nok også til dels i dag.
12

 

1.4 Hvordan foregår handelen? 

For å forstå hvordan de etiske retningslinjene i selskapene virker er det nødvendig å forstå 

hvordan handelen foregår. Det enkleste forholdet er når handelen foregår mellom produsent 

og det multinasjonale selskapet. I slike tilfeller er det ikke så vanskelig å finne en 

forbindelse mellom fabrikken og selskapet. Og på denne måten er det lettere å finne en 

forbindelse mellom menneskerettighetsbrudd som måtte finne sted mot fabrikkens 

arbeidere. Men dette er ikke en typisk måte å handle på i tekstilindustrien og forekommer 

sjeldent. ( se figur 1) En annen måte som brukes av flere multinasjonale selskaper er at de 

har innkjøpskontorer i de forskjellige land eller regioner hvor de henter klær fra. Disse 

innkjøpskontorene kjøper direkte fra produsenten. Men det er mer vanlig at 

handelsmønsteret er mer komplisert enn dette.  Det multinasjonale selskapet kan i mange 

tilfeller engasjere mellommenn eller agenter. Disse kan variere fra en enkelt agent til e sort 

internasjonalt selskap som eier eller kontrollerer flere fabrikker. Denne mellommannen 

eller agentens rolle kan være alt fra å formidle kontakt til å avtale ordrer og gjennomføre 

kvalitetskontroller. Det kan bli enda mer komplisert en dette. Denne mellommannen eller 

agenten kan kjøpe klærne hos en lokal produsent som igjen har flere underleverandører. 

                                                 

12
 Transantional Corporations and Human Rights  (2003) s. 7 
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Det multinasjonale selskapet vet kanskje aldri navnet på underleverandørene. Men 

selskapene har muligheter til å hyre inn inspeksjonsfirmaer til å kvalitetskontrollere.
13

  

På bakgrunn av overnevnte kan det være vanskelig å stadfeste ansvar for det multinasjonale 

selskapet for menneskerettighetsbrudd som foregår i leverandørkjedene. Men i de senere 

årene har det multinasjonale selskapene tilegnet seg en viss kontroll med de leverandørene 

de har. De multinasjonale selskapene har fått mer om mer kontrollmekanismer ovenfor 

produsenten selv om de selv ikke eier fabrikken eller selv om mellommenn og agenter er 

inne i bildet. De multinasjonale selskapene har et sterkt argument for produsentene til å 

følge det de måtte sette som betingelser for handelen og det er deres mulighet til å bytte 

produsent. Disse multinasjonale selskapene kan derfor ha en større mulighet til å påvirke 

menneskerettighetssituasjonen i dette landet de opererer enn det produsenten har.
14

 

Figur 1: 

15
 

 

 

                                                 

13
 Transantional Corporations and Human Rights (2003) s.165 

14
 Transantional Corporations and Human Rights  (2003) s. 166 

15
 ILO Workshop s. 5 
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2 Hoveddel 

2.1 Rettslig bakgrunn 

”There has been strong resistance to including entities such as transnational corporations 

in a discussion about the subject of international law, and until recently, it is hardly ever 

suggested that corporations have international legal personality.”
16

 Dersom et 

multinasjonalt selskap har kapasitet til å ha rettigheter etter internasjonale 

menneskerettigheter burde de også nødvendigvis ha kapasitet til å ha plikter etter de samme 

menneskerettighetene.
17

 Det finnes mange konvensjoner og deklarasjoner for arbeiderens 

rettigheter, men veldig få av disse inneholder noen bindende regler og er mer å anse som 

anbefalinger. Samtidig er de rettet mot statene. I de statene som er vertsland for produksjon 

av klær har enten ikke tiltrådt disse eller at ikke utviklet nasjonalt lovverk på området. 

Dette er bakgrunnen for at mange selskap og internasjonale organisasjoner og organer har 

opprettet frivillige etiske retningslinjer (”codes of conduct”).   

Forsøk på å endre dette til bindende regler har fått kritikk fra mange fordi det representere 

et fundamentalt skifte i ansvar for beskyttelse av menneskerettighetene fra myndighetene i 

det enkelte land over til private aktører inkludert multinasjonale selskap og på den måte 

privatisere håndhevelse av menneskerettighetene. 
18

 Dersom slike bindende regler som 

direkte gir private plikter etter internasjonale rett ville dette absolutt innebære et 

fundamentalt skifte i internasjonal rett. I dag er det flere internasjonale menneskerettigheter 

som retter seg mot multinasjonale selskapers virksomhet, men med få unntak gir disse 

plikter til statene til å regulere selskapene. På den måte regulerer internasjonal rett 

selskapene på en indirekte måte.
19

 ”To say that the change would be fundamental is not 

necessarily to conclude that the step should not be taken. International law imposes no 

conceptual obstacle to an agreement among states to impose obligations directly on private 

parties”
20

 

                                                 

16
 Clapham (2006) s. 76 

17
 Clapham (2006) s. 82 

18
 Vazques ( 2004) s. 2 

19
 Vazques (2004) s. 5 

20
 Vazques (2004) s. 4 
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At private kan ha direkte ansvar for plikter under internasjonalrett er ikke ny. Dette har 

vært en tanke siden Nuremburg rettssaken.
21

 Det har ikke blitt akseptert at internasjonal 

juridisk enhet er et resultat av dennes evne til å ha rettigheter eller til å ha plikter etter 

internasjonal rett og til å utøve dens rettigheter eller holdes ansvarlig etter internasjonal 

rett. ”Thus, the recognition of an international legal personality to transnational corporations 

should not be seen as a prerequisite to the imposition of obligations on such entities, just like it has 

not been considered a prerequisite for the recognition of rights to these actors, for instance, under 

free trade agreements or investment liberalization agreements guaranteeing the rights of investors 

and ensuring that they have access to a procedure for a determination of their claims under such 

instruments. The attribution of rights and duties, and of an international legal capacity, do not 

follow from legal personality, as if to give a certain substantive content to that legal personality 

once it is granted ; rather, international legal personality follows from the attribution of rights and 

duties, and of the recognition of an international legal capacity of certain actors in the 

international legal process.”
22 

 

2.2 Menneskerettigheter – forholdet mellom stat og selskap 

Hva slags rolle skal multinasjonale selskaper ha i utviklingen og håndhevelse av globale 

arbeidsrettsstandarder? Og hvor lenge skal myndighetene vente på utvilklingen av private 

standarder?23 Hvilket ansvar ligger hos statene og hvilket ansvar har selskapene? 

2.2.1 Staters ansvar 

En stat hvor selskapet har sitt hovedkontor kan direkte kontrollere dens virksomhet selv om 

denne utføres utenlands (hjemstatens ansvar). Den staten som er mottakerlandet kan også 

sies å ha ansvaret for å beskytte menneskerettigheten (vertsstatens ansvar).
24

 Staten kan 

bistå selskapene ved å etablerer kriterier for retningslinjer, utdanning og belønne de 

selskapene som utvikler og implementerer retningslinjer både i sitt hjemland og utenlands. 

Dette kan føre til modeller for hvordan retningslinjene kan være og bør inneholde det som 

                                                 

21
 De Shutter (2005) s. 11 

22
 De Shutter (2005) s. 12 

23
 Burkeen (2007) s. 2 

24
 De Shutter (2005) s. 9 
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er anbefalt og ha det nødvendige kontrollapparat. 
25

 ”Limited national enforcement 

capacity and an absente of effective international regulatory regimes have created a 

regulatory vacuum.”
26

 Forholdet mellom internasjonal handelslovgivning og 

multinasjonale selskaper avhenger av deres rolle i samfunnet. Multinasjonale selskaper er 

drivkraften og deltakere i handelssystemet, men det er kun stater som er anerkjent som 

parter under internasjonal rett. De multinasjonale selskaper er avhengige av statene til å 

forhandle og håndheve regler for handelen.  På samme måte er det stater som har ansvaret 

for menneskerettighetene. Dette betyr at det er stater som har ansvaret for politikken og 

praksisen for beskyttelse av menneskerettighetene, samt brudd på disse etter internasjonal 

lovgivning.
27

 Statene må samarbeide med hverandre og med andre aktører for styrke den 

internasjonale juridiske og politiske system som det selskapene opererer i. Noe har allerede 

blitt gjort. Og det startet i 1948 med Verdenserklæringen for menneskerettigheter 

(Universal Declaration of Human Rights). Etter hvert har det også kommet andre 

internasjonale instrumenter som ILOs Declaration on Fundamental Principles and Rights at 

Work, Rio Declaration on Environment and Development  and Agenda 21  og Copenhagen 

Declaration for Social Development. 
28

  

Etiske retningslinjer blir ofte dannet på grunnlag av internasjonale konvensjoner og slike 

konvensjoner retter seg i hovedsak til stater i egenskap av å være stater. Det vil si at de ikke 

er juridisk bindende for private aktører slik som multinasjonale selskap.
29

 På bakgrunn av 

dette kan man si at det overordnede ansvaret ligger hos statene. Men i slik det har vært 

oppfattet tidligere er ikke nødvendigvis slik det har blir oppfattet i dag. Oppfatningen i dag 

er kanskje mer at statene har ansvar får å legge til rette for og opprette et rammeverk og 

system som kan i vareta befolkningens frihet og nødvendige behov mer enn å ha direkte 

ansvar for det. ”Liberalization, deregulation and privatization are shorthand for various 

key processes that have induced a reappraisal of the state‟s tasks and forced the state, as a 
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pivotal component of societal management, onto the defensive, notably in economic 

processes which exhibit a high degree of self-organization.”
30

  

 

2.2.2 Kan selskaper være ansvarlig for menneskerettighetsbrudd? 

Som vist over har det vært diskusjon rundt om multinasjonale selskapers juridiske enhet og 

om de kan ha plikter etter internasjonal rett.  

Petroleumsfondetsutvalget har i NOU 2003:22 lagt til grunn at det å ha eierskap innebærer 

et ansvar for etisk produksjon og at det er åpenbart at eierskap kan medvirke når det gjelder 

handlinger og adferd. 
31

 Dette må også være tilfellet for multinasjonale selskap som ikke er 

eiere med i egenskap av sin posisjon kan påvirke produsentene handlemåte.  

I lang tid har multinasjonale selskap blitt overlatt til seg selv når det gjelder deres politikk 

vedrørende menneskerettigheter i deres virksomhet, men kun sporadisk innblanding fra 

menneskerettighets- og arbeidsorganisasjoner. Men i de senere år har det blitt rettet større 

oppmerksomhet for menneskerettigheter i de store selskapene. Det er ikke så mange år 

siden selskapene behandlet menneskerettigheten som noe som ikke angikk dem. De hevdet 

at deres rolle var kun å maksimere selskapet eiers profitt og at menneskerettighetsspørsmål 

var myndighetenes ansvar. ”Today, after a series of exposés of corporate 

complicity in human rights abuse, the response is often quite different. Corporate leaders 

increasingly recognize that they must pay attention to human rights or risk consumer 

pressure, a tarnished corporate image, and problems with employee recruitment and 

morale.”
32

 Den økonomiske krisen i Asia i 1997 sørget også for andre økonomiske grunner 

til å være sensitive til menneskerettigheten. Som et resultat var det mange selskap som 

innførte etiske retningslinjer i sin virksomhet.
33

 

Spørsmålet er hvor langt multinasjonale selskaper har ansvar for å verne, fremme og 

oppfylle av menneskerettighetene. Videre er det et spørsmål om de kan holdes ansvarlig for 

brudd på menneskerettighetene. Dette er spesielt et aktuelt tema i forhold til utviklingsland 
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og den virksomheten multinasjonale selskaper har i disse landene. Multinasjonale 

selskapers ansvar for menneskerettighetene i utviklingsland er viktig fordi de kanskje ikke 

er like utviklet på dette området og fordi håndhevingen av menneskerettighetene kommer i 

konflikt med statenes ønske om å tiltrekke utenlandsk kapital og investeringer. Videre har 

de ikke alltid ressurser til å håndheve de internasjonale konvensjonene som de har ratifisert. 

Selskapene opererer i utviklingsland på grunn av de lave kostnadene som er forbundet med 

å produseres varene sine her. Dette har medført at menneskerettigheter blir brutt og lokale 

myndigheter som ikke håndhever lovene og konvensjonene. Av den grunn har flere 

menneskerettighetsorganisasjoner, myndigheter og arbeiderbevegelser kommet med flere 

alternativer til hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Blant annet har det blitt 

foreslått å gjøre noe med den nasjonale lovgivningen, internasjonale retningslinjer og 

forskjellig former for frivillige ikke-bindende ”codes of conducts.” (etiske retningslinjer)
34

 

Multinasjonal selskaper har flere forpliktelser gjennom internasjonal rett. Det er flere 

konvensjoner og andre juridiske instrumenter som bestemmer selskapers plikter når de 

opererer i internasjonal områder. Det er spesielt to områder som er bredt regulert og det er 

miljø og korrupsjon.
35

   

Selv om det er stater som er aktører under internasjonal rett har multinasjonale selskaper all 

mulighet til å påvirke menneskerettighetene i sin virksomhet. Dette gjelder spesielt i 

forhold til sine ansatte og lokal samfunnet. ”International trade law, as a legal system that 

governs the transnational operations of corporations and creates great benefits for them, 

could appropriately incorporate obligations concerning how a corporation conducts itself 

in the course of international trade, including an obligation to respect internationally 

recognised human rights norms”
36

 En slik tilnæring kan både fremheve de positive 

bidragene til realisasjon av menneskerettigheten som kommer fra noen av selskapene og 

begrense den alvorlige som kommer fra andre. 

Fagforeninger og frivillige organisasjoner har svart på at selskapenes har flyttet virksomhet 

over grensens med å kreve regulering av selskapene og deres virksomhet. Mye har alle rede 
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blitt gjort, blant annet på arbeidsrettsiden når det gjelder minimums rettigheter som respekt 

for arbeiderne inkludert retten til å organiseres seg, lønn og arbeidsmiljø.37 

Men i den grad internasjonal rett regulerer multinasjonale selskap er dette for det meste for 

å beskytte de og ikke for å pålegge de plikter. Det er ikke sannsynelig at dette vil endres 

med det først så lenge det er i de multinasjonale selskapene og utviklingslandenes interesse 

at dette ikke gjøres.
38

 

 

 

2.3 På hvilken måte kan multinasjonale selskap påvirke 

menneskerettighetsansvar i tekstilindustrien?  

Bakgrunnen for arbeider med etiske retningslinjer og i andre rekke bindende lovgivning 

kommer som følge av globaliseringen og dens virkninger. Spørsmålet blir derfor hvordan 

multinasjonale selskap kan påvirke disse endringene. 

2.3.1 Direkte påvirkning på menneskerettighetene i tekstilindustrien. 

De multinasjonale selskapene må sette press på produsentene til å følge den lille 

lovgivningen som finnes på området og samtidig må de utøve press til overholdelse av de 

etiske retningslinjene som selskapet måtte ha opprettet. Videre må produsentenes 

underleverandører følges opp.  ”Etter hvert som fattige land innfører en viss lovgivning 

som skal sikre arbeiderne et minimum av rettigheter, etableres det samtidig mekanismer 

som nøytralisere lovverket: I flere fattige land er små selskap med få ansatte unntatt 

arbeiderlovgivningen, noe som gjør det direkte lønnsomt å sette ut arbeidet til mindre 

enheter.”
39

 De multinasjonale selskapene har derfor et ansvar for å kontrollere at 

lovgivning på området følges også hos underleverandører av produsentene. 

2.3.2 Indirekte påvirkning på menneskerettigheten i tekstilindustrien.  

Det kan diskuteres hvilken måte de multinasjonale selskapene kan påvirke statenes 

politikk, men det er mest sannsynelig at selskapenes har en viss påvirkningsevne på 
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politikken til statene hvor de har sin aktivitet.  Den aktiviteten de multinasjonale selskapene 

kan være med på å overbevise landets myndigheter til å endre sin politikk for å hindre at 

selskapene relokaliserer produksjonen til andre land og for å oppmuntre til videre 

investering i den lokale tekstilindustrien. Mange Asiatiske land har kunnet trekke til seg 

vestlige lands investeringer i tekstilindustrien grunnet lave lønninger og dårlige utviklede 

lover og regler for arbeiderne. De multinasjonale selskapene vil relokalisere deler av sin 

produksjon til andre utviklingsland for å spare ytterligere produksjonskostnader. Dette har 

allerede skjedd ved at selskapene har flyttet produksjonen fra Hong Kong og Taiwan til 

land med lavere lønninger og hvor fagforeninger har lite påvirkningsmulighet, slik som 

Vietnam og fastlands Kina. Det er også ulikheter mellom arbeidsforhold og lønninger i 

forskjellige regioner og selskapene kan forsøke å unngå visse regioner. Tekstilindustrien 

krevet ikke ” major fixed investment” eller veldig avansert teknologi og arbeidskraften. 

Relokalisering er derfor relativt uproblematisk og relokalisering er derfor en konstant 

trussel. 
40

 

Når statene blir møtt med en slik trussel vil de kanskje se det som nødvendig å hindre den 

funksjonen fagforeningene har og forhindre at lønningene stiger og at arbeidsforholdene 

forbedres for at produksjonskonstnadene skal holdes nede. Dette gjør de for å tiltrekke seg 

utenlandske investorer. Som et resultat av dette kan minstelønnen bli satt veldig lav, 

lovgivning på arbeidsrettens område kan være svak eller ikke bli håndhevet. Statsapparatet 

kan også aktivt bli brukt til å undertrykke arbeidernes protester. For eksempel har militære i 

Indonesia en aktiv rolle på arbeidsrettens område, blant annet å avgjøre konflikter mellom 

ledelse og arbeidere. Det vil si at det Indonesiske militæret i praksis undertrykker streiker, 

truer arbeiderne, setter inn hemmelige agenter i fabrikkene for å avdekke 

fagforeningsaktivitet, arrestere arbeiderne eller tvinge de til å si opp. Det er også funnet 

bevis for at myndighetene i Indonesia forsøker å hindre organisasjoner som sympatisere 

med arbeiderne. 
41

 

Ansvaret for det overnevnte må primært ligge hos statene og deres myndigheter, men det er 

funnet beviser for at de multinasjonale selskapene, deres forretningsforbindelser og statene 
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har en viss sammenheng. I Indonesia viser det seg at produsentene aktivt oppmuntrer 

despoti av arbeidernes protester ved å betale det militære og politiet. Indonesiske fabrikker 

betalte store summer for at ’Koramil,’ en lokal militær kommandostyrke, skulle beskytte de 

under streiker. Som sagt over tyder mye på at multinasjonale selskaper kan ha en meget 

strek indirekte påvirkningskraft på menneskerettighetene i tekstilindustrien.
42

 

 

2.4 Frivillighet – forskjellige typer av etiske retningslinjer 

For å kunne endre til situasjonen til arbeiderne har det blitt opprettet forskjellige typer 

frivillige retningslinjer. Disse blir utarbeidet av selskapene selv eller av internasjonale 

organisasjoner.  

2.4.1 To tilnærmingsmåter  

Det finnes to forskjellige tilnærmingsmåter til en frivillig forbedring av multinasjonale 

selskapers håndtering av menneskerettigheter i tekstilindustrien. Den ene måten er en 

individuell- og den andre måten er kollektiv tilnærmningsmåte. Kollektivt har det skjedd 

mye de siste årene. FN har for eksempel utviklet ”Gobal compact”. Denne inneholder ni 

grunnleggende prinsipper for menneskerettiger, arbeidsrettigheter og miljø spørsmål som 

selskapene skal følge.  Prinsippene har blitt opprettet med bakgrunn i eksisterende 

menneskerettighetsinstrumenter som UDHR, ILOs fundamentale prinsipper og rettigheter 

og så videre.
43

 Og flere liknende etiske retningslinjer har blitt utarbeidet av andre 

internasjonal menneskerettighetsfora. 

Mange selskap har også opprettet sine egne etiske retningslinjer (”codes of conduct”) for å 

administrer sin egen virksomhet og sine ansatte. Individuelle etiske retningslinjer begynner 

å bli mer og mer vanlig i tekstilindustrien. Et eksempel er Hennes & Mauritz som har 

opprettet egne retningslinjer for sin virksomhet.  
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2.4.2 ”Codes of Conduct” – etiske retningslinjer 

”Codes of conduct”  eller etiske retningslinjer er en skriftlig policy eller prinsipper som er 

ment å være grunnleggende retningslinjer til selskapers spesifikke virksomhet.  Det kan 

også defineres som frivillige retningslinjer laget av selskap, eller organisasjoner som skal 

sette standard eller prinsipper for hvordan de skal utføre sin virksomhet i sitt market.  

Bakgrunnen for dette er at de stedene hvor selskapene opererer ikke alltid har ratifisert de 

konvensjonene som finnes på det området de opererer. En annen grunn kan være at 

konvensjonene som faktisk er ratifisert i det aktuelle landet ikke alltid blir håndhevet. 

”Codes of conduct” har blitt mer og mer vanlig i tekstilindustrien og flere at de store 

kjedene har fulgt i Levi-Strauss sine fotspor og opprettet egne retningslinjer for 

virksomheten.
44

 Levi-Strauss var en av dem først i industrien til å opprette egne 

retningslinjer. Disse retningslinjene kan være både kollektive og individuelle.  SA 8000, 

OECDs Guidelines og FNs Global Compact, samt FNs Normer er eksempler på kollektive 

retningslinjer. I tillegg til dette er det flere multinasjonale selskapers som oppretter sine 

egne individuelle retningslinjer. 

2.4.3 SA 8000 

SA 8000 (Social Accountibility 8000) er en standard som ble opprettet i 1997 av den 

amerikanske stiftelsen Council of Economic Priorities for å skape mer humane 

arbeidsplasser. Standarden skal systematisere definisjoner og overholdelse av viktige 

menneskerettighetsnormer. Selv om SA 8000 ikke er universell og er den blitt rapportert å 

være et nyttig middel for å stadfeste ansvaret i en leverandørkjede. Standarden regnes å 

være den strengeste etikk-sertifikatet som hittil eksiterer.  SA 8000 er basert på 

internasjonale menneskerettighetsinstrumenter, som blant annet kommer fra FN systemet 

og ILO.
45

  Det kreves også at nasjonal lovgivning regulerer menneskerettighetene i tillegg 

til SA 8000. Ved konflikt mellom SA 8000 og nasjonal lovgivning går den som er strenges 

foran. Et viktig element i systemet rundt SA 8000 er muligheten til å klage på enheter som 

ikke handler i samsvar med systemet og et system for å bøte på eventuelle brudd på SA 
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8000. Systemet kraver at åtte elementer er på plass. Det kreves opplæringsprogrammer, 

kommunikasjon, valgte arbeider representanter for SA 8000, overordnede representanter 

med tilfredsstillende budsjett, klare linjer for overordnede, rapporter fra ledelsen, kontroll 

med leverandører, planlegging og prosedyre. 
46

  

SA 8000 deler ut sertifikater for de fabrikkene som overholder menneskerettighetene ved å 

gi garanti mot barne- og tvangsarbeid, garantere respekt for forhandlingsrett og minstelønn, 

en akseptabel helse, sikkerhet og miljøpolitikk, samt fravær av disiplinære straffer, og 

diskriminering på grunnlag av kjønn, rase og religion. Dette sertifikatet henger høyt og 

mange av de sertifiserte selskapene er fabrikker i utviklingsland som har latt seg sertifisere 

etter krav fra sine kunder i Vesten.
47

 

Det er flere fordeler med et system som SA 8000. For det første er det en global og på tvers 

av bransjer. Fordi SA 8000 er global kan dette gir det selskapene en mulighet til å velge 

leverandører med et felles system. For andre bygger SA 8000 kunnskap gjennom sine 

opplæringsprogram for å fremme arbeidernes menneskerettigheter. Opplæring er essensielt 

for å fremheve og promotere bevissthet som er nødvendig for en bærekraftig forbedring. 

SAI og the International Garment, Textile and Leather Workers’ Federation (IGTLWF) har 

opplæring i mange land for å bedre nytten av ”codes of conducts” for arbeiderne. Videre så 

inkluderer SA 8000 både negative og positive rettigheter. SA 8000 forbyr barnearbeid, 

tvangsarbeid og diskriminering samtidig som promoterer lønninger og støtter grunnlegende 

rettigheter.  For det fjerde har SA 8000 utviklet et sterkt system for klager og appell. Et 

viktig element er at selskapene kan bli sertifisert, men de kan også miste denne dersom de 

ikke i møtekommer standardens kriterier. SA 8000 krever retting av det som ikke er i 

samsvar med SA 8000 før selskapet kan bli sertifisert. Til slutt leder SA 8000 til 

forretningsmessige fordeler. 
48

 

Men SA 8000 har også noen ulemper. SA 8000 har blitt kritisert for å være for streng, mens 

andre har kritisert systemet for å være for mild. Noen ser investering i SA 8000 som en 

fordel og andre ser det bare som utgifter. Denne kritikken er viktig fordi den kan også 
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brukes på andre typer av frivillige retningslinjer. Dette gjør at kritikken må ses som 

spørsmål som må svares slik at andre menneskerettighetsspørsmål kan bli klarere 

definert.
49

 Det er vanskeligere for mindre selskaper å implementere SA 8000. Et annet 

problem med SA 8000 er at den ikke tar opp miljøspørsmål. Kanskje det viktigste 

problemet med SA 8000 er at det ikke kreves at et sertifisert selskap har leverandører som 

er SA 8000 sertifisert. 
50

 

2.4.4 OECD Guidelines 

I følge OECD er OECDs Guidelines anbefalte retningslinjer for hvordan multinasjonale 

selskaper skal utføre sin virksomhet. Mange selskaper har egne retningslinjer, men OECDs 

Guidelines er den eneste multilaterale underskrevede og omfattende retningslinjer som 

stater har tatt på seg ansvaret for å promotere. Retningslinjene er ikke ment å være 

erstatninger for eller sette lovgivning til siden. De er ment som et supplement til 

lovgivningen på området og skal ikke gi konflikter mellom lovgivning og retningslinjer.
51

 

OECDs Guidelines går ut på at de multinasjonale selskapene burde innen det eksisterende 

lovverket og reguleringer samt utbredt arbeidspraksis blant annet:  

Respektere arbeidernes rettigheter representert av fagforeninger, bidra til effektivt forbud 

mot barnearbeid, fjerne alle former for tvangsarbeid, ikke å diskriminere arbeiderne på noe 

grunnlag.
52

 

Retningslinjene  har flere ulemper fordi de ikke kan tvinges gjennom juridisk og er bare 

frivillige anbefalinger og de har ingen håndhevelse eller oppfølgningsmekanismer. 

Retningslinjene er språklig bredt og vage. De fremstår som høyst usikre og mangler 

spesifikkhet og substans. 

”Their ambit is equally effectively limited by the use of claw-back phrases such as the 

exhortation to TNCs to establish "a system of environmental management appropriate to 
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the enterprise." It is no surprise then that the Guidelines have had little positive impact on 

the corporate culture of OECD-based TNCs.”
53

 

 

2.4.5 FNs Global Compact 

FN med Generalsekretær Kofi Annan i spissen arrangerte et møte, den 26. Juli 2000, med 

leder for FN institusjoner, selskap, fagforeninger, og frivillige organisasjoner for å lansere 

FNs Global Compact, et frivillig initiativ for å promotere selskapers ansvar og samarbeid 

mellom selskapene og FN.
54

 

FNs Global Compact er kommet i stand på bakgrunn av menneskerettighetene definert i 

Verdenserklæringen for menneskerettigheter og definert i ILO’s Declaration og 

Fundamental Principles and Rights at Work samt The Rio Declaration of the UN 

Conference on Environment and Developmet. I denne sammenhengen er den andre den 

mest interessante.  Bakgrunnen for disse retningslinjene er at selskapene er deltagere på 

alle nivå i de landene de opererer. Derfor har de rett, men også ansvar for å gi uttrykk for 

sin mening når det gjelder forhold som påvirker deres virksomhet, ansatte, kunder og i det 

samfunnet de er en del av. ”The Global Compact, in particular is interesting for its 

suggestion that multinational corporations have authority to "enact, within their sphere of 

influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the 

environment, and anti-corruption."
55

 

Resultatet ble et kompromiss med ni prinsipper som selskapene skulle skives under på som 

sammen med rapporteringsplikter skulle sikre at selskapene opererte i samsvar med 

menneskerettighetene. Global compact ble av FN hyllet som et stort steg fremover i 

prosessen med å tvinge selskapene til å respektere menneskerettighetene, inkludert 

arbeidsrettighetene, og til å promotere fellesskap med FN, selskap, fagforeninger og 

frivillige organisasjoner. Men prinsippene har blitt kritisert av mange pga mangelen på 

inspeksjonsmekanismer, deres vaghet, samt at de ikke sikret at selskap som ikke handlet i 

trå med prinsippene ble utstøtt fra samarbeidet med FN. Videre ble det påpekt at “the 
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weaknesses in the compact could enable companies to garner favorable publicity, or 

“bluewash” their image by securing the use of the U.N. logo, without having to adequately 

improve their human rights, labor rights, or environmental performance. In addition to 

highlighting these shortcomings, Human Rights Watch called on the U.N. to begin the 

process of developing binding standards on corporations, rather than solely relying on the 

voluntary Global Compact.” 
56

  

 

2.4.6 FNs retningslinjer (normer) for multinasjonale selskaper ansvar for 

menneskerettighetene 

Retningslinjene er en omfattende liste med menneskerettigheter som multinasjonale selskap 

skal følge. Den skal fremme den beste måte å drive virksomhet på og samtidig hvordan den 

skal utføre inspeksjoner og håndhevelse. I tillegg til å være en standard som selskapene kan 

måle seg etter er den et verktøy for hva statene nasjonale lovgivning bør inneholde.
57

 “UN 

Human Rights Norms for Business were adopted by the UN Sub-Commission 

on the Promotion and Protection of Human Rights. The Sub-Commission is a body of 

independent human rights experts within the UN system. The experts are elected from 

all regions of the world by the UN Commission on Human Rights, which oversees the 

Sub-Commission‟s work. The Sub-Commission has drafted a number of human rights 

documents that have eventually developed into treaties or other UN standards (…) .After 

four years‟ work, the Working Group forwarded the draft UN Human Rights Norms for 

Business to the Sub-Commission, which unanimously adopted them in August 2003”.
58

   

FNs retningslinjer har en svakhet ved at den ikke den ikke blir ratifisert av statene og 

dermed blir juridisk bindende. På den andre siden har FNs retningslinjer en større autoritet 

enn mange av de multinasjonale selskapenes etiske retningslinjer og er langt mer avansert 

enn andre standarder. Internasjonal rett er heler ikke statisk og FNs retningslinjer kan ha en 

juridisk effekt dersom internasjonale nemnd og domstoler begynner å referere til 
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retningslinjene til dem. Samtidig har prosessen frem til retningslinjene likhetstrekk med 

prosessen når annen ”soft law” leder frem til alminnelig internasjonal rett.  

“In their tone and approach, the UN Human Rights Norms for Business are selfconsciously 

normative. Unlike the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, and the International 

Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration of Principles, the UN Norms are 

not limited by clauses emphasizing their non-regulatory nature.” 59
 Alle prinsippene I FNs 

retningslinjer er trukket ut fra allerede eksiterende menneskerettighets lover og standarder. 

“The novelty of the UN Norms is to apply these – within the limits of businesses‟ impact 

and influence – to private enterprises, but even in doing so to draw on a wide range of 

international practice (including the practice of companies themselves). The UN Norms, in 

other words, are well-grounded in law.”
60

 

 

2.4.7 ILOs trepartserklæring for multinasjonale selskaper  

Trepartserklæringen ble vedtatt i 1977 og revidert i 2000. Erklæringen er retningslinjer som 

ikke er bindende. Den skal ”fremme sosial og økonomisk fremgang og bidra til utvikling av 

arbeidsplasser i utviklingsland, herunder å skape forståelse for grunnleggende prinsipper 

og rettigheter i arbeidslivet.”
61

 Videre skal erklæringen fremme sysselsetting, inntekt, 

velferd og sosial trygghet. Den skal være med på å styrke dialogen mellom myndigheter, 

multinasjonale selskaper (næringsliv) og arbeidstakere.  Kritikken som har blitt gitt til de 

overnevnte retningslinjene gjelder også for disse. 

2.4.8 Selskapenes egne retningslinjer 

Utspring av egne reguleringer har i de senere år vært oppsiktsvekkende og en utvikling i 

måter arbeidsmiljøet, spesielt i leverandørkjeden, blir regulert. Spesielt har det skjedd mye i 

tekstilindustrien.62 Selskapene regulerer sin egen virksomhet og arbeidsmiljø, men også 

leverandørenes, som regel gjennom etiske retningslinjer. Disse selskapene har utarbeidet 
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retningslinjen for å vise sosialt beviste forbrukere at arbeidsforholdene for de som 

produserer klærne er i samsvar med det som kreves av et godt arbeidsmiljø og sikrer i en 

vis grad for skandaler og eksponering.  Hvilke metoder som brukes i oppfølging av disse 

varierer fra interne inspeksjonsdivisjoner til avtaler med eksterne inspektører. Noen av de 

eksterne kan til og med gi sertifikat som vi har sett over. 63 

Mange selskaper har som følge av dette laget sine egne retningslinjer, såkalte ”codes of 

conduct” eller privat codes of conduct. Disse såkalte etiske retningslinjene som det enkelte 

selskap har, kan være veldig forskjellig fra hverandre. Men disse individuelle etiske 

retningslinjene har flere svakheter. For det første er det kun et fåtall av selskapene som har 

meningsfulle retningslinjer. For det andre så vil ikke alltid disse retningslinjene fører til en 

endring i selskapenes handlemåte. Det er trolig at flere av disse individuelle etiske 

retningslinjene kun er opprett for å gi selskapene god PR.  De etiske retningslinjene blir 

ofte opprettet som følge av oppmerksomhet fra forbrukerne eller som et motangrep mot 

skandaler eller avsløringer. For det tredje er effekten av slike etiske retningslinjer hele tiden 

avhengig av oppmerksomhet fra befolkning, forbrukeren, frivillige organisasjoner og 

investorer.
64

 

Men individuelle etiske retningslinjer har også noen fordeler. For det først medfører de en 

standard som selskapene kan bli bedømt etter. Dette er etiske retningslinjer som selskapene 

frivillig har aksepter og er ikke retningslinjer de har blitt påtvunget. På bakgrunn av denne 

frivilligheten er det et håp om at retningslinjene gjennomføres og at de kan selskapene som 

ikke følger de opp kan bli holdt ansvarlig for ikke å overholde dem. For det andre vil 

individuelle etiske retningslinjer utvikle seg i årene som kommer.
65

  

2.4.9 Hennes & Mauritz og etiske retningslinjer 

Hennes og Mauritz er et av selskapene som har opprettet sine egne etiske retningslinjer. 

Disse retningslinjene skal gjelde selskapets leverandører og underleverandører. De 

selskapene som levere materialer til Hennes & Mauritz leverandører gjelder derimot ikke 

retningslinjene for. I følge Hennes og Mauritz hjemmesider er de etiske retningslinjene som 
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leverandørene er pålagt å underskrive på basert på ILO og FN konvensjoner samt 

barnekonvensjonen og inneholder blant annet krav til at leverandøren følger 

arbeidsmiljølover.
66

 Men dette er jo det som stort sett er problemet i de landene som 

Hennes og Mauritz henter sine varer fra. Disse landene har ofte ingen eller svake lover på 

arbeidsrettens område.  

2.4.10 Varner gruppen 

Også Varner-gruppen viser til sitt ansvar i samfunnet på sine hjemmesider. Men 

informasjonen er ikke like omfattende som det som kommer frem av Hennes og Mauritz 

sine sider. Varner-gruppen viser til de samme retningslinjene som det Hennes & Mauritz 

gjør, men oppfølging av retningslinjene synes å være liten. 
67

 

 

2.5 Inspeksjoner – kontrollapparat 

Disse etiske retningslinjene må på en eller annen mate følges opp for å virke etter sin 

hensikt. Og dette kan gjørs av interne og eksterne. Det mest vanlige er interne inspeksjoner. 

Man kan spørre seg om dette gjør at de etiske retningslinjene virker etter sin hensikt eller 

om det er nødvendig å ha bindende regler som også tar opp dette.  

Flere multinasjonale selskap har valgt utelukkende intern oppfølging av retningslinjene. 

Men håndhevelse og oppfølgning av disse kan foregå på flere forskjellige måter som for 

eksempel sertifisering, deltagelse i treningsprogram, besøk av inspektører (både meldte og 

uanmeldte).   Brudd på retningslinjene kan også følge til sanksjoner.
68

 

2.5.1 Egne inspeksjoner 

I tillegg til ”codes of conducts” har flere multinasjonale selskaper innført 

overvåkning/oppfølgning av fabrikkene for å følge med på om overholder retningslinjene 

for arbeidsforhold. ”Monitoring – visits to and investigations of factories – is an additional 

step that a subset of manufacturers has adopted to confirm whether contractors are 

actually complying. (…) … monitoring is a set of practices that remains largely hidden 
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from scrutiny. The consept and structure og monitoring are now the subject of worldwide 

debate among nongovernmental organizations, unions, manufactorers and academics, and 

others”
69

 Det har blitt mer og mer vanlig for selskapene å ha egne kontrollenheter som 

følger opp retningslinjene etter at  Gap i 1995 ble det først selskapet som innføre 

oppfølgning etter press fra arbeidere, frivillige organisasjoner osv. Etter dette har det i 

tillegg kommet flere menneskerettighetsorganisasjoner som tar på seg oppdrag med å følge 

opp at menneskerettighetene og selskapets egne retningslinjer følges opp.
70

 

Private inspeksjoner er blitt et vanlig instrument for å overvåke at retningslinjene 

overholdes. Produsentene mener dette er løsningen til industriens problemer med brudd på 

menneskerettighetene. Produsentene ansetter inspektører og bestemmer hva slags 

inspeksjon disse skal utføre og hvordan oppfølgningen skal være. Hensikten med 

inspeksjonene er å avdekke brudd på menneskerettighetene eller egne retningslinjer av 

produsenten, men i virkeligheten er det produsenten som har kontrollen med inspeksjonene. 

Arbeiderne i industrien er de som egentlig skal ha fordeler av inspeksjonene er i realiteten 

uten makt. Ofte blir de ikke beskyttet dersom det skulle bli avdekket brudd på 

retningslinjene eller menneskerettighetene. De blir sjelden informert om sine rettigheter og 

heller ikke informert om at de blir foretatt inspeksjoner.
71

 Inspeksjonen kan foregå med 

interne inspektører eller med eksterne inspektører. Interne inspeksjoner foregår ved at en 

intern ansatt kontrollere at fabrikker følger arbeidsmiljølover. Det er i de senere år blitt 

ansett som utilstrekkelig inspeksjon grunnet den ansattes manglende kunnskap eller 

incitament til å foreta med grundig inspeksjon. ”The priority of the quality-controll person 

is to get high-quality garments on time and within the estimated budget. Rectifying labor-

laws violations, which entails additional expenditures as well as time, clearly interferes 

with this goal (at least in the short term).”
72

 Flere produsenter har i de senere år ansatt 

personer som utelukkende skal foreta interne inspeksjoner fordi det kan være billigere enn 

å betale utenforstående selskaper til å foreta inspeksjonene. Noen selskap har en 

kombinasjon mellom interne og eksterne inspektører. 

                                                 

69
 Esbenshade (2004) s.6 

70
 Esbenshade (2004) s. 8 

71
 Esbenshade (2004) s. 60 

72
 Esbenshade (2004) s. 63 



- 25 - 

 

 

2.5.2 Henne og Mauritz og interne inspeksjoner 

Hennes og Mauritz har ansatt egne inspektører til å foreta inspeksjoner av om deres 

leverandører overholder de etiske retningslinjene som det har skrevet under på at de vil 

etterleve. Disse inspeksjonene blir foretatt ved besøk på fabrikken hvor inspektørene går 

igjennom de ansattes kontrakter, timelister, lønningsrapporter og annen dokumentasjon. I 

tillegg snakker de med ledelsen og de ansatte.  Dersom det oppdages mangler ved 

fabrikken hos leverandøren utarbeides det en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak som 

skal til for å bedre forholdene. Dette skal igjen følges opp av Hennes og Mauritz, men det 

kan ta opp til to år før en ny inspeksjon blir foretatt.
73

 I Hennes og Mauritz rapport fra 2005 

har de også tatt med uttalelse fra organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter i 

tekstilindustrien. Joel Lindfors fra svenske Rena Kläder setter spørsmålstegn ved Hennes 

og Mauritz inspeksjoner og hvor sikkert det er at det de finner i dokumentasjonen stemmer 

overens med det som skjer i virkeligheten. Neil Kearny  i ITGLWF sier at Hennes og 

Mauritz etiske retningslinjer bygger på minimumsrettigheter og at dette ikke er godt nok.
74

 

2.5.3 Eksterne inspeksjoner 

I tillegg til interne inspeksjoner har det vokst frem eksterne inspeksjonsselskaper som 

spesialiserer seg på å gjøre inspeksjoner av brudd på menneskerettigheten og retningslinjer 

i tekstilindustrien. Problemet med disse inspeksjonsselskapene er at de ansetter person som 

ikke har noen form for opplæring. Selv om de kan gjøre enkle revisjon, har de ikke spesial 

kunnskap om regnskap, helse og sikkerhet eller intervjuteknikker. 
75

 Besøkene til 

fabrikkene blir foretatt etter anvisning fra produsentene. Det normal er hver tredje måned, 

men det er ingen krav til hvor hyppig disse inspeksjonene skal bli foretatt. 

Det er funnet flere svakheter ved inspeksjonssystemet. Blant annet at fordi produsentene 

kan skreddersy inspeksjonene i forhold til sine egne prioriteringer og budsjetter.  Dette gjør 

at inspeksjonene blir lite effektive og man går glipp av flere brudd på retningslinjer og 
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menneskerettigheter. Når det gjelder eksterne inspektørselskaper så har det blitt en annen 

måte å tjene penger på. ”Privat monitoring has become another commercial enterprise, 

with monitoring firms seeking to expand business and raise profits. Monitoring was 

conceived as a remedy to the abuses against workers resulting from the government‟s 

inability to regulate the garment industry, a highly competitive sector of free-market 

capitalism. Yet monitoring itself is now another element in the field of unregulated 

competitive free-market capitalism. As such, it is not a process that prioritizes the needs of 

workers. This basic contradiction is the essential flaw in the logic of private monitoring.”
76

 

Systemet virker mer som en måte for produsentene å gjemme eller minske ansvaret for 

brudd på retningslinjene eller loven enn en måte å rette opp brudd på. Det største 

argumentet for produsentene til å foreta private inspeksjoner er for å unngå negativ 

publisitet, men medfører ofte store konflikter mellom ulike interesser. Alle de som er 

involvert i inspeksjonene har ulike interesser av disse gjennomføres og på hvilken måte 

disse gjennomføres. De ulike interessene kan ofte jobbe imot en inspeksjon som er grundig 

og åpen. Produsentene er normalt de som tar initiativet til inspeksjoner. Produsenten vil at 

det ska ryddes opp hos entreprenøren, men bare i den grad entreprenøren kan gjør dette 

uten at prisene stiger. 
77

 ”Because manufatcurers contribute to violations by paying low 

contract prices, monitoring by those same manufaturers is by nature contradictory”
78

 

Entreprenøren vil hevde at brudd på retningslinjer og lover er en direkte følge at den lave 

inntekten de får ved å selge klærne til lave priser til produsenten. Dette er også satt i 

sammenheng ved at inspeksjonen bare medfører ytterligere omkostninger, tid og er bare en 

ekstra kostnad som produsenten kan trekke fra det som betales til entreprenøren. Arbeidere 

som inspeksjonene er ment å hjelpe, har ingen innflytelse og blir hold utenfor hele 

prosessen. Arbeideren kan også ha en interesse i å motarbeide inspektørene grunnet 

redselen for at entreprenøren skal miste kontrakten eller de selv kan bli sparket dersom det 

avdekkes brudd på retningslinjer eller lover. 
79

Selskapene som foretar inspeksjonene på 
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veien av produsenten har andre interesser. Disse må forta inspeksjonene på veie av 

produsenten og må øke fortjenesten ved flere besøk og så videre.
80

 

Internasjonale inspeksjoner henger nøye sammen med ”codes of conduct”. Som sagt over 

blir det mer og mer vanlig med såkalte etiske retningslinjer, ”codes of conduct”, utarbeider 

av multinasjonale selskaper. For at disse skal overholdes blir det foretatt inspeksjoner hos 

entreprenøren. Det blir mer og mer vanlig å ansette selskaper som har dette som 

hovedbeskjeftigelse. 
81

  

2.5.4 Eksterne inspeksjoner hos Hennes og Mauritz leverandører. 

Hennes og Mauritz er en av selskapene som deltar i Fair Labor Association (FLA). Dette 

betyr at Far Labor Association kan foreta uanmeldte besøk til Hennes og Mauritz sine 

leverandører. Dette kommer i tillegg til de inspeksjonene som blir foretatt av Hennes og 

Mauritz ansatte inspektører.
82

 

2.6 Hva gjøres internasjonalt? 

Internasjonalt har det blitt flere og flere forsøk på å regulere selskapers adferd, og spesielt 

de som driver sin virksomhet på tvers av landegrenser, noe som gjør det vanskelig for 

statene å kontrollere disse. Blant annet har det blitt utviklet konvensjoner for å regulere 

selskapene, direkte anvendelse av internasjonale konvensjoner på multinasjonale selskap, 

internasjonal regulering av jurisdiksjonsspørsmål, bruke multinasjonale selskaper til å lage 

alminnelig internasjonal rett gjennom obligatoriske kontrakter og utvikling av retningslinjer 

for selskapenes adferd.83 Som vi har sett over er det flere initiativ fra det internasjonale 

samfunn både når det gjelder konvensjoner og frivillige retningslinjer. 

2.6.1 Internasjonale konvensjoner som grunnlag for etiske retningslinjer 

De forskjellige konvensjonene er ofte utgangspunktet for etiske retningslinjer, selv om 

disse i hovedsak å regulere forhold mellom stater. Disse konvensjonene blir ofte sett på 

som minstestandarder.  Det er foretatt flere forsøk på å konkretiseres av de internasjonale 
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konvensjonene bør innebære av forpliktelser og standarder for multinasjonale selskaper. 

Sentralt her er FNs Global Compact, ILO, OECD Guidelines og FN underkommisjon for 

menneskerettigheter.
 84

 

2.6.2 ILO 

ILO arbeider for å fremme rettferdighet og arbeidsrettigheter. Dette gjøres i form av 

konvensjoner og anbefalinger. 

 

2.6.3 FN 

Opprettelsen av FNs menneskerettighetskommisjons ’Norms on the Responsibility of 

transnational Corporations and other Business Enterprises in Regard to Human Rights’ er 

et skritt i riktig retning. Dette dokumentet som binder sammen mange forskjellige 

anerkjente standarder og som er et produkt av et samarbeid med multinasjonale selskaper, 

frivillige organisasjoner og stater dekker et videre spekter av selskapers ansvar enn noe 

annet initiativ på området. Retningslinjer fastsatt av FN, basert på Verdenserklæringen og 

underliggende konvensjoner og ILOs konvensjoner, ville ha en sterkere innflytelse enn 

noen annen nåværende initiativ og ville være en mal for multinasjonale selskapers interne 

retningslinjer og nasjonal lovgivning.
85

 

FNs retningslinjer inneholder 23 artikler som inneholder alle de rettighetene som er nevnt 

over i punkt 2.3. Retningslinjene gir også detaljerte kommentarer til hver enkelt artikkel. 

Videre inneholder FNs retningslinjer også mekanismer for realisering og intern og ekstern 

oppfølging og inspeksjoner (art 15 til 19). Videre følger FNs retningslinjer en prosess som 

er typisk for traktat systemet ved at statene skal inngi rapporter. “In addition to this, the UN 

Norms envisage a settlement procedure and make provision for complaints and for 

reparations or restitution to the victims of human rights violations. If no agreement can be 

reached, courts may be called upon to rule. It is above all this system of monitoring, 

reporting and complaints procedures that goes well beyond the previous codes of 
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conduct.”
86

 Men etter all sannsynlighet vil rapportring og oppfølging være selskapenes 

ansvar. Statene bør opprette et system for å realisere FNs retninglinjer i sitt nasjonale 

system.“Not one of these Norms is in itself new. What we are witnessing here is the 

systematic compilation of rights derived from legally binding UN Conventions, nonbinding 

declarations and voluntary agreements18. Attention has also been given to business codes 

of conduct, NGO guidelines and framework agreements between transnational 

corporations and global trade unions. This is the sum total of currently existing rules on 

the human rights responsibilities of businesses, ordered within a corpus that aspires to 

universal validity.”
87

  Fordelen med FNs retningslinjer er at de har systematisert de 

tidligere retningslinjene som finnes på området sammen med tidligere erfaringer med disse 

og satt disse sammen til en enhetlig og universelt system. Kritikere av normene sier at de 

rettighetene som allerede er juridisk bindende gjennom konvensjoner som for eksempel 

ILOs kan undergraves av normene ved at selskapene kan bli oppmuntert til å unngå de 

bindende konvensjonene. Men FNs normer skal være et utgangpunkt og en veiledning for 

fremtidens standarder og skal være en slags systematisk oppsummering av status for det 

som regnes som brudd på menneskerettighetene.“Besides this systemizing function, the 

Norms provide novel added value due tothe explicit postulate that businesses bear 

responsibility for human rights within their sphere of activity and influence. The term 

“respective sphere of influence reflects the fact that a transnational corporation usually 

exerts an influence that stretches well beyond its basic business activity and hence bears a 

broader responsibility than a small, domestic company or a local factory.”
88

 I tillegg til 

dette har også FNs Normer klagemuligheter for de som blir utsatt for brudd på 

menneskerettighetene. Videre er det ikke kun de som er direkte involvert i saken som kan 

klage, men alle som har potensialet til å bli påvirket av selskapers virksomhet. 

Oppfølgings- og inspeksjonsprosedyren som er forslått i FNs normer gjør at disse har større 

vekt og autoritet enn det andre retningslinjer har. Videre ble FNs normer til som følge av et 

samarbeid mellom et vidt utvalg av grupper, som stater, fagforeninger, frivillige 

                                                 

86
 Rathgeber (2006) s. 14 

87
 Rathgeber (2006) s. 14 

88
 Rathgeber (2006) s. 14 



- 30 - 

 

organisasjoner med flere. ”This feature is a further bonus compared with other regulatory 

mechanisms.”
89

 

FNs normer er ikke akkurat blitt tatt i mot med åpne armer, men de er et potensielt 

virkemiddel for å regulere gråsonene av multinasjonale selskapers virksomhet og er derfor 

verdt et forsøk. Normene har flere fordeler for selskapene. Blant annet vil et universelt 

kriterier for ansvar for selskapene gjøre det mindre sannsynelig for at de blir saksøkt. 

Videre gjelder normene for alle forretningsvirksomheter, ikke bare de multinasjonales 

selskapene og de har overvunnet de ulempene som følge med andre etiske retningslinjer 

rettet spesielt mot multinasjonale selskap. Bilde av industriene, for eksempel 

tekstilindustrien vil bli mindre påvirket av svarte får hvis statene setter 

minimumsstandarder. Fordi normene er så klare vil det også kunne medføre mindre 

korrupsjon. “It is not only in democratic theory that minimum social and human rights 

standards in market behaviour help stabilize social relations and thereby create more 

favourable conditions for medium- and long-term business. “90 

FNs Normer forsøker å veie opp for den svakheten som finnes i statene ved å bevilge 

internasjonal styrke til disse rettighetene og ved å la det være opp til statene å opprette et 

system for nasjonal realisering. “To the extent that transnational corporations in particular 

are to be bound by human rights, this should actually reinforce regulation by nation-states. 

(…)Unlike the ILO Conventions, application of the UN Norms would treat all stakeholders 

equally as legal subjects.”
91

 

Menneskerettighetskommisjonen har utviklet prinsipper for multinasjonale selskapers 

ansvar for menneskerettighetene. Disse er meget generelle og punkt A i prinsippene er en 

slags hovedparole som resten av prinsippene må ses i lys av.  Multinasjonale selskaper skal 

sikre at deres aktiviteter ikke direkte eller indirekte fører til brudd på menneskerettighetene. 

Samtidig skal selskapene bruke den påvikningskraften de har til å promotere og sikre 

respekt for menneskerettighetene. 
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2.6.4 WTO og ILO 

 

”The WTO agreements to date include no trade sanctions tied to labor rights. During the 

long negotiations of the General Agreement on Tariffs and Trade, labor advocates 

unsuccessfully fought for the insertion of a “social clause” to protect workers‟ rights. The 

same struggle has been repeated throughout the negotiations over the WTO the new 

international-commerce agency that is charge with enforcing GATT. The WTO could 

actually result in the weakening of labor standards by disallowing any trade restrictions by 

individual signatories that do not conform to the general agreement. (…) Strong opposition 

from business interests in the industrialized world and the governments and elites of 

developing countries have defeated the inclusion of workers‟ rights protection in the WTO 

agreement, leaving the defense of such rights to the International Labour Organization, 

which has not enforcement mechanisms at its disposal. In response, the ILO has proposed 

a number of measures that have not come to fruition.”
92

 Det ene er at medlemskap i 

organisasjonen burde inkludere ratifikasjon og håndhevelse av dens kjerne arbeids 

standarder. Et annet forslag går ut på å opprette et inspeksjons apparat som kan følge opp 

om det enkelte land håndhever kjerne standardene. ”If a country passed, it would be 

allowed to affix an ILO ”global social label” to all goods manufactured there. The ILO is a 

participating agency in the United Nations‟ Global Compact launched in 2000. This 

initiative promotes multinationals‟ adoption of labor, human-rights, and environmental 

principles through multicectorial dialogues and projects.”
93

 

 

 

2.7 Nasjonalt 

Selv om internasjonal rett er viktig i denne sammenheng, må man ikke se bort fra nasjonal 

lovgivning rolle. Siden internasjonal rett stort sett ser til staten til å gjennomføre de 

konvensjonene og traktatene som blir gitt er det opptil statene å gjennomføre nasjonal 
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lovgivning for å kontrollere selskap. Nesten uten unntak må brudd på menneskerettigheten 

gjennom det nasjonale rettssystemet før den internasjonale håndhevelsesmekanismen slår 

inn. Det kreves at det nasjonale rettsystemet er uttømt eller forsøkt forgjeves. 

“If there were stronger international legal rules in regard to companies, it is 

likely that they would give priority attention to steps that states (and national 

institutions) should take to better regulate corporate conduct.”
94

 

Globaliseringen og nye handelsregler medfører svakere regulering på nasjonalt plan. Når 

det gjelder multinasjonale selskap i tekstilindustrien har disse flyttet sin produksjon til 

lavkostland og vertslandet har som regler ikke velutviklet nasjonallovgiving. Den 

internasjonale retten blir derfor enda viktigere. 

2.7.1 Norsk utenrikspolitikk 

I en innstilling fra utenrikskomiteen skriver komiteen at det globale arbeidsmarkeder har 

endret seg fort i løpet av de seneste årene og de i sør hvor den nye arbeidsstyrken hører til 

er omfattende problemer med manglende arbeidsrettigheter.
95

 Komiteen ser at 

arbeidsplassene flyttes til land med billig arbeidsplass og at dette har store sosiale følger. 

Videre viser komiteen til at det allerede gjøres mye, som blant annet å forbedre 

rammevilkårene for investeringer og utvikling av private sektorer i utviklingsland. Det 

viser videre til ILOs trepartsstrukturer og tilrettelegging av arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjoner. ”Komiteen mener at en slik økonomisk politikk på det 

internasjonale plan vil tilsi at: Vi trenger multinasjonale handelsregler som kan regulere 

adferden til stater og selskaper og som kan sikre en rettferdig behandling av alle. Vi 

trenger regler som gjør verdens handelssystem mer åpnet og ansvarlig.”
96

 

2.7.2 Initiativ for etisk handel 

Organisasjonen Initiativ for etisk handel ble stiftet i 2000 av Coop Norge, Handels- og 

servicenæringens hovedorganisasjon, Kirkens nødhjelp og LO og jobber for at varer skal 

produseres på en etisk forsvarlig måte. Flere av de norske innen tekstilindustrien har meldt 
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seg inn i Initiativ for etisk handel på grunn av negative presseoppslag og spørsmål fra 

forbrukerne på hvordan klærne produseres.  Initiativ for etisk handel driver med rådgivning 

til selskapene om hvordan de skal sikre at leverandørene produsere varene under akseptable 

forhold. Samtidig hjelper de selskapene med å takle pressen og spørsmål fra forbrukerne. 

Videre hjelper Initiativ for etisk handel selskapene med å utarbeide etiske retningslinjer og 

hvordan disse skal følges opp. Initiativ for etisk handel arrangerer også seminarer og 

konferanser for å økte bevisstheten rundt etiske problemstillinger. 
97

 

Medlemskap hos Initiativ for etisk handel er ikke noen garanti for at selskapets 

leverandører driver etisk. Det er kun et tegn på at selskapet jobber med problemstillingen. 

Et problem har vært at selskapene kun utarbeider retningslinjer av pr-hensyn. Jer kommer 

tredjepart undersøkelser inn, som er et viktig tiltak for å kontrollere at retningslinjene 

overholdes. Videre er det viktig at selskapene ser på sin egen virksomhet og på om den er 

med på å fremtvinge menneskerettighetsbrudd. Det må være harmoni mellom det 

merkevareselskapene betaler for varen og det fabrikken av den grunn kan betale sine 

arbeidere.
98

 

2.7.3 Lov om merking av forbruksvarer 

Etter 2. Mai 1995 var det ikke lenger obligatorisk å merke varen med opprinnelsesland. 

Tekstilindustrien er derfor ikke pålagt å merke varen med opprinnelsesland, men kan velge 

å gjøre dette frivillig. Før 1995 ble merkning av klær regulert av Forskrift om lærvarer, 

tekstilvarer og klær. Denne ble opphevet fordi den var i strid med EØS-avtalen. Dersom 

merkevareselskapet velger av fri vilje å merke varen, må det de oppgir være korrekt.
99

  

Dette er regulert av ”Lov om merking av forbruksvarer” av 18.desember 1981, som forbyr 

uriktig merkning av varen, jfr § 4: ”Det er forbudt å importere, produsere, selge eller 

fremby til salg varer som ikke er merket i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i loven 

eller der merkning inneholder uriktige opplysninger om varen (…) Er det ved merkning 
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etter disse forskrifter gitt uriktige opplysinger, må varen ikke frembys til salg”
100

 Etter 

samme lovs § 7 kan forsettlig eller uaktsom overtredelse straffes med bøter.  

 

2.7.4 Markedsføringsloven 

Hva som er opprinnelseslandet kan være vanskelig å definere. Prosessen med å lage klærne 

kan forgå i flere land. Hvilket land er da opprinnelseslandet? Svaret er der den siste 

vesentlige bearbeidelsen av varen fant sted. Markedsføringsloven kan også ramme 

feilmerking av opprinnelsesland. Lovens § 2 ”Det er forbudt i næringsvirksomhet å 

anvende uriktige eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke 

etterspørselen etter eller tilbudet av varer.”
101

 

 

2.8 Frivillige retningslinjer eller bindende lovverk? 

Flere av de overnevnte instrumentene for regulering av multinasjonale selskaps virksomhet 

i tekstilindustrien har fått kritikk av flere forskjellige grunner og det kan derfor spørres om 

frivillighet er nok. 

Debatten om multinasjonale selskapers virksomhet skal reguleres gjennom frivillig etiske 

retningslinjer eller juridiske bindende lover er delt. Frivillige organisasjoner og 

fagforeninger ønsker et likt system for alle selskap som opererer i den internasjonale 

arenaen. Selskapene har på den annen side et litt annet syn på dette og ser ut til på det 

nåværende tidspunkt å foretrekke frivillige etiske retningslinjer. Noen mener at statene 

bruker disse etiske retningslinjene som kompensasjon for deres manglende tiltak for å 

komme i forkjøp av de sosiale konsekvensens av globalisering.
102

 

Det internasjonale samfunnet er tilbakeholdent med å regulere multinasjonale selskapers 

virksomhet. Dette kommer både av selskapenes brede makt og deres strategiske virksomhet 

er viktig for utviklingen av utviklingslands økonomiske.  
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“This has resulted in the global triumph of a vision of society that believes business should 

be allowed to, and can effectively regulate itself for the protection of common social 

interests.”
103

 Dette synet gjør det vanskelig for et juridisk bindende system for regulering 

av multinasjonale selskaps virksomhet. Det organiserte sivile samfunn har nektet å 

akseptere dette og noen nasjonale og internasjonale samfunn begynner nå å støtte opp om 

internasjonalt juridisk bindende regulering av selskapene i så måte blir myndigheter, 

internasjonale organisasjoner og selskap fortsatt presset til å endre sitt syn. Som følge av 

dette har flere multilaterale og internasjonale organisasjoner, som vi har sett over, forsøkt å 

regulere eller i hvert fall påvirke multinasjonale selskaps virksomhet og andre 

arbeidsgivere.104 

2.8.1 Bindende 

Det er to måter for hvordan multinasjonale selskap kan bli regulert av internasjonale regler. 

Dette kan gjøres ved å pålegge statene plikter til å regulere selskapenes respekt for 

menneskerettigheten. Dette er den indirekte måten som er i samsvar med den tradisjonelle 

menneskerettighetstradisjonen hvor ansvaret ligger hos statene. Svakheten med dette 

systemet er at realisering og håndhevelse av rettigheten blir lagt til statene som ikke kan 

eller ikke vil ta nødvendige skritt for å sikre disse. For det andre kan internasjonal rett 

pålegge selskapene direkte plikter. Uansett direkte eller indirekte så må 

menneskerettigheten reguleres for å virke etter sin hensikt for private aktører. I tillegg må 

rettighetene håndheves for å ha effekt.
105

  

Mange argumenterer med at dersom selskapene selv får regulere sin virksomhet er det mer 

sannsynelig at det vil følge opp rettighetene og at regulering av statene eller det 

internasjonale samfunn vil virke mot sin hensikt. Andre igjen mener at regulering av 

selskapene er unødvendig fordi markedskreftene vil påvirke selskapene til å sikre 

menneskerettighetene.
106

 Store multinasjonale selskap har begynt å utfordre den politisk og 
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økonomisk dominans som myndighetene har hatt. En slik makt kan være med på å true 

fabrikkens ansattes rettigheter.
107

 

Det er en vanlig oppfatning at selskaper vil motsette seg utviklingen av juridisk bindende 

plikter til å respektere arbeidernes rettigheter. Frivillige etiske retningslinjer blir fortrukket 

fordi det ikke er uten fordeler for selskapene. Juridisk bindende plikter kan medføre dyre 

prosesser og potensielle søksmål. Men selskap som er virkelig vil gå inn for å bedre 

arbeidernes rettigheter bør ikke være redd for juridisk bindende plikter fordi dette kan 

medføre at gratispassasjeren faller bort og situasjonen for ledelsen og arbeiderne i 

fabrikken ville fått en klarer og mindre forvirrende situasjon. Dersom det finnes 

minstestandarder kan selskapene også rettmessig hevde at det er sitt sosiale ansvar bevisste. 

Selv om arbeidsrettigheten fortsatt hovedsakelig dreier seg om frivillige etiske retningsliner 

blir oppmerksomheten rundt nasjonal og multinasjonal regulering stadig større. Trenden 

viser at arbeidsrettsstandardene flytter seg stadig nærmere juridisk bindende plikter for 

multinasjonale selskaper.
108

 

2.8.2 Trender 

Flere multinasjonale selskaper har privat nå begynt å se fordelen av bindene regulering av 

menneskerettigheten i dere virksomhet. De stiller spørsmålstegn ved deres egen uvillighet 

til å ha bindende regelverk. Flere multinasjonale selskap har forstått at det kun er bindende 

lovverk som kan sikre likeverdige spilleregler for alle, spesielt siden de har valget mellom å 

tiltre etiske retningslinjer eller ikke gjøre noen. Valget står mellom å oprere i et ujevnt og 

skiftende marked og å delta i opprettelsen av universal juridisk bindende regler som kan 

håndheves som vil gi like vilkår for alle selskapene.” For de fleste selskap vil klare og 

gjennomgående regler være fordelaktig i forhold til ujevne konkurranseforhold og 

forvirrende standarder som gir liten veiledning til selskapene og liten støtte til de som blir 

utsatt til menneskerettighetsbrudd. 
109

 

For at multinasjonale selskaper skal opprettholde et visst nivå av menneskerettigheter 

finnes det flere forskjellige virkemidler for å regulere disses handlemåte. Det er derfor mer 
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og mer vanelig å brukes ”codes of conduct”. Men for at disse skal være effektive som 

middel for å regulere multinasjonale selskapers handlemåte må det også være mekanismer 

som trygger, håndhever, vurderer og realiserer retningslinjene. 

Men på flere områder blir det nå forsøkt å komme videre enn bare frivillige retningslinjer. 

” Leading companies have worked to reflect their human rights commitments in corporate 

practices. In some industries, particularly apparel, companies have agreed to only codes of 

conduct, but also independent monitoring to increase the odds that they and their suppliers 

will live up to their word. The Fair Labor Association has a monitoring process that 

provides one example.”
110

 

Sarah Joseph mener det er for tidelig å si på hvilken måte frivillig etiske retningslinjer vil 

påvirke selskapenes handlemåte, men det er mulig å sette spørsmålstegn ved deres effekt 

fordi retningslinjene kun gjelder de selskapene som har innvotert dem. Hun viser også til at 

dette kan være rene pr-hensyn som står bak. Samtid vil retningslinjene ikke være effektive 

før det finnes effektive håndhevelsesmekanismer og inspeksjoner. Videre hevdes det at de 

retningslinjene ikke holder en god standard og at det virker for lettvint for selskapene å 

sette sine egne retningslinjer til siden dersom det er store penger å tjene. ”Self regulation 

cannot be relied upon as a primary means of ensuring respect for human rights by TNCs. 

(Transnational Companies) Such voluntary measures must be supplemented by legally 

binding standards”
111

 

 

2.8.3 Hjelper etiske retningslinjer på menneskerettighetssituasjonen i fabrikkene? 

Selv om mange multinasjonale selskaper har innført etiske retningslinjer i sitt arbeid har det 

ikke vært nok og spesielt ikke for de arbeiderne som er utenfor den nærmeste sværen av 

virksomheten. Det er her forskjellen på rettighetene er spesielt synlig. På generelt grunnlag 

kan man si at erfaringen med frivillige retningslinjer viser at det er nødvendig med en lik 

tilnæring som kan føre til en globalt system med en minimum standard av 

menneskerettigheter.  “The easiest way to organize a body of rules 
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like this would be within an international institutional framework that can apply 

a minimum of democratic, transparent and participatory1 procedures to implementing the 

contractual instrument.”
112

 På det nåværende tidspunktet er kanskje FN det beste 

alternative til å innføre et slikt regelverk. 

FNs retningslinjer for multinasjonale selskap har blitt sett på som en begynnelse på et slik 

regelverk. Men flere selskaper som er med i Global Compact arbeider mot og bruker 

Global Compact som en rettferdiggjøring av deres posisjon. Samtidig ble retningslinjen 

kritisert av to av Global Compacts partnere ICC (International Chamber of Commerce) og 

IOE (International Organization of Employers) fordi retningslinjene hadde en “binding and 

legalistic approach”. Retningslinjene ble beskrevet som selvmotsigende i forhold til  FNs 

arbeid med å oppmuntre selskaper til å  delta i Global Compact. De mente videre at “the 

Norms “risk inviting negative reaction from business, at a time when companies are 

increasingly engaging into voluntary initiatives to promote responsible business 

conduct.”
113

 

2.8.4 Menneskerettighetsbrudd og konsekvenser 

Multinasjonale selskap blir mer og mer klar over at brudd på menneskerettigheten har ha en 

dårlig vikning på virksomhetens lønnsomhet. Menneskerettighetene har en innflytelse på 

hvordan selskapene velger å organisere sin virksomhet og det har blitt foretatt en 

undersøkelse blant 500 av de største selskapene i verden og mer enn en tredjedel svarte at 

menneskerettighetsspørsmål har fått de til å velge og ikke investere i en mulighet. Samtidig 

svare en femtedel at det hadde trukket sin investering av samme grunn. 
114

 

Det er to måter multinasjonale selskaper kan bli holdt ansvarlig for 

menneskerettighetsbrudd.  For det første gjennom rettslig bindende nasjonal eller 

internasjonal lovgivning og for det andre gjennom frivillig internasjonale ”codes of 

conduct” eller regulering gjennom egne retningslinjer. 
115
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Multinasjonale selskaper største incitament for å forandre eller akseptere videre ansvar for 

beskytte og fremme menneskerettighetene har så langt vært sitt eget rykte og press fra 

frivillige organisasjoner og forbrukerne.
116

 Argumentene for multinasjonale selskaper til å 

unngå eller komme i forkjøp av dårlige rykter burde nå være veldig klart, uansett om det er 

av prinsipp eller av egeninteresse. Men hvis multinasjonale selskaper ikke følger opp sitt 

ansvar vil det være nødvendig å se på en rolle for vertslandet eller det internasjonale 

samfunn. ”Companies have no inhibitions about arguing with their home governments and 

with internasjonal organisations for an investment and trading regime that will protect 

their commercial position. They would be wise to encourage a regime that also assist in 

alleviating some of the main social and environmental problems they confront and to which 

they contribute. The Multilateral Agreement on Investment (MAI), proposed by the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) with the support by 

major companies, signally failed to do this, offering only protection for investment without 

requiring reciprocal responsibilities in relation to the social and environmental impact of 

such investments.”
117

 

Det vil ha en verdifullt å ha et regelverk som gir store sikkerhet for investeringer sammen 

med sosiale og miljømessige plikter. Loven vil mest sannsynelig ikke bli mer enn et 

minimum for hederlige selskap, men eksistensen vil heve standarden for de dårlige og vil 

hindre de i å underby de anstendige selskapene. De vil også kanskje hjelpe på selskapenes 

yteevne. 
118

 

2.8.5 Hva er galt med etiske retningslinjer? 

I Norwatch sin rapport skrives det ”Et konsern som Hennes&Mauritz har rundt 30 ansatte i 

seksjonen for etisk arbeid og kontrollprosedyrer, giganten Nike har rundt 80 ansatte, og 

vår hjemlige Varner-gruppe har 1. November 2004 en heltidsansatt koordinator for dette 

arbeidet. Men noe er alvorlig feil med de etiske retningslinjene. Situasjonen i 

tekstilsektoren generelt burde ha gjennomgått store og synlige forbedringer etter at så 

mange internasjonale storkonsern startet å arbeide med leverandørkjeden. Men dette er 
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overhodet ikke tilfelle.”
119

 Problemet er at leverandørene ikke har mulighet til å følge de 

etiske retningslinjene fordi hvis de betaler arbeiderne sikkelige lønninger vil varene bli 

dyrere og oppdragene vil forsvinne. Dersom de forsøker å opprettholde arbeidstiden blir 

varene forsinket og dette vil medføre tap. 

Flere at de store kjedene innrømmer at leverandørene jukser og lyver om lønninger og 

arbeidstid. De har ingen mulighet til å gjøre noe annet fordi kan risikere og ikke lenger 

være konkurransedyktige. De etiske retningslinjene er ikke i samsvar med den virkelige 

verden. Det må være mulig å følge opp retningslinjene i praksis. Ofte har er fabrikkene 

leverandør for flere forskjellige oppdragsgivere og det medfører forskjellige sett med 

retningslinjer de skal forholde seg til. Dette er også med på å gjøre det nærmest umulig å 

gjennomføre for produsentene.
120

 Men det største problemet er kanskje at de etiske 

retningslinjene kun er internt i bedriften
121

 og blir på ingen måte håndhevet. Det er lite 

sannsynelig at noen utenfor selskapet vil få kjennskap til bruddene.
122

 

 

2.8.6 Historisk 

Historisk har frivillige retningslinjer aldri virket etter sin mening. Alle andre som har en 

interesse uten om aksjeeierne har måttet kjempe for og har blitt utnyttet av ekstern press og 

nasjonal lovgivning. Noen selskaper snakker om nødvendigheten av et obligatorisk 

regelverk, men i praksis blir både nasjonal og internasjonal lovgivning motarbeidet. Etter 

hvert vil det være nødvendig å få et internasjonalt regelverk slik at multinasjonale selskaper 

blir holdt ansvarlig for den aktiviteten de utfører utenlands.  FNs verdenserklæring for 

menneskerettigheter, barnekonvensjonen og ILOs konvensjoner vil være et utgangspunkt 

for et slik obligatorisk regelverk.  Dette vil være i så vel arbeidernes, befolkningen og de 

hederlige selskapenes interesse, da det vil føre til et mer likeverdig konkurranseforhold.
123
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For at multinasjonale selskaper skal opprettholde et visst nivå av menneskerettigheter 

finnes det flere forskjellige virkemidler for å regulere disses handlemåte. Det er derfor mer 

og mer vanelig å brukes ”codes of conduct”. Men for at disse skal være effektive som 

middel for å regulere multinasjonale selskapers handlemåte må det også være mekanismer 

som trygger, håndhever, vurderer og realiserer retningslinjene. 

2.8.7 Forholdet mellom bindende og frivillige regler 

For det første så er mange redd for at egne etiske retningslinjer skal undergrave de 

kollektive forsøkene på å regulere multinasjonale selskap. Dette er problematisk fordi 

dersom spesifikke kollektive arbeidsrettighets standarder er å foretrekke.  “Whether we 

adopt an economic account of labor law that views it as a corrective to market failures,  a 

redistributive account that views it as a mechanism to distribute wealth or political power, 

a democratic account that views it as a means to ensure workplace democracy, a protective 

account, or some combination thereof, there remains an important role in labor law for a 

democratically accountable central actor--namely, a government--whose objective is to 

achieve the given goals of public labor regulation. Private initiatives and regulation, on the 

other hand, are primarily oriented toward satisfying particular consumer and market 

demands. They are creations of corporations to address these demands, and as such lack 

legitimacy and might be blind to some of the broader objectives of a public labor law 

system.“
124

 For det andre så er ikke individuell regulering av selskapene veldig stabil. 

Kollektiv rett har som mål å stabilisere og sikre konsekvente regler og håndhevelse. 

Individuell regulering er mindre stabil fordi det er basert på forbruker preferanser og 

selskapenes vilje til å håndheve disse. Dersom selskapene velger å basere seg på egne 

retningslinjer kan dette gå ut over arbeiderne. 

For det tredje så er kvaliteten på slike etiske retningslinjer ikke alltid like gode. Og selv om 

de fleste individuelle etiske retningslinjer innholder internasjonal og nasjonal rett har de 

ikke alltid med internasjonale og nasjonale normer og er selektiv i sin gjennomføring av 

                                                 

124
 Kolben (2007) s. 12 



- 42 - 

 

noen retningslinjer. Et eksempel er Wal-Mart som på tross av at deres etiske retningslinjer 

inneholder retten til å fagorganisere seg velger å ikke følge opp dette.
125

 

Til slutt er retningslinjene ofte uten referanse tilbake til arbeiderne. De etiske 

retningslinjene er utarbeidet av ledelsen og er udemokratisk i sin form. Videre er det 

problematisk at mange arbeidsgivere går til sitt ytterste for å gjemme brudd på disse noe 

som gjør det vanskelig å følge opp. Ansatte blir trenet opp til å lyve og ledelsen gjør 

endringer før eventuelle besøk. Videre krever oppfølging store ressurser for at det skal gi et 

riktig bilde av situasjonen.
126

 

Mange klesforhandlere har utviklet slike etiske retningslinjer i forhold til sine leverandører. 

Selv om disse retningslinjene ikke har samme bindende kraft som lovgivning, er det funnet 

beviser for at leverandørene ofte hører mer på de multinasjonale selskapenes retningslinjer 

enn deres egen nasjonale lovgivning, selv om det er bedre kjent med sin nasjonale 

lovgivning enn med retningslinjene. Dette understreker bare mer hvor mye forhandlerne 

kan påvirke leverandørenes handlemåte.
127

 

International Council on Human Rights Policy (ICHRP 2002 s. 5) sier: “Voluntary codes 

rely entirely on business expediency or a company‟s sense of charity for their effectiveness. 

By contrast, legal regimes emphasize principles of accountability and redress, though 

compensation, restitution and rehabilitation for damages caused. They provide a better 

basis for consistent and fair judgments (for all parties, including companies).”
128

 

 Internasjonal lovgivning kan etablere en mer likartet standard noe private retningslinjer 

ikke kan gjøre. Det må også være bedre å ha et regelverk som er obligatorisk og klart i 

stede for frivillig retningslinjer som er forvirrende. Obligatorisk regleverk gjør det klarere 

hvem som har rettigheter og som en følge av det gjør det lettere å holde noen ansvarlig for 

brudd på dette regelverket.
129

 

Mange selskaper er bekymret for merkenavnet dersom de skulle bli beskyldt for brudd på 

menneskerettigheten pga hvordan de driver sin virksomhet. På bakgrunn av kritikk utenfra 
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har flere selskap utarbeidet etiske retningslinjer for deres virksomhet. Andre selskaper som 

enda ikke hadde blitt kritisert så hva som skjedde og gjorde det samme. Det er nå mange 

selskaper som har etiske retningslinjer for virksomheten som inkluderer respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter. Fordi frivillige forpliktelser i seg selv er utilstrekkelig 

for å hinder selskapers deltagelse til brudd på menneskerettighetene, har det oftere og ofter 

blitt etterspurt juridisk bindende standarder.  ”Indeed, regulations already have begun to 

emerge in some sectors on some issues, but coverage and enforcement is spotty, far short of 

the kind of comprehensive framework many believe is necessary. Multinational 

corporations have long responded to calls for any kind of binding human rights standards 

with the claim that self regulation or voluntary guidelines are enough. But there are signs 

that this opposition may be beginning to change.” 
130

  

2.8.8 Private ”Code of conduct” – fordeler og ulemper 

Flere som har evaluert forskjellige ”codes og conducts” har funnet at de er ineffektive 

grunnet de manglende mulighetene til å håndheve disse. De har vurdert nytten de 

forskjellige ”codes of conducts” har og hvordan disse kan markere selskaps ansvar for 

menneskerettighetene. Det poengteres spesielt at de mangler, som sagt over, muligheter til 

å håndheve disse. Videre er de evaluert ut fra på hvilken måte de kan være med på å 

promotere respekt for menneskerettighetene i vertslandet. Westfield kommer frem til 

følgende konklusjon: ”The continious reports of labor rights violations in the ubiquitous 

global markedsplace (…) raise the question of whether the private, voluntary, self-

regulated codes of conduct can remain the approach for contending with labor rights 

violations” 
131

 Selskapene har en annen oppfatning av dette og mener at “codes of conduct” 

er den beste maten å sikre at selskaper tar hensyn til menneskerettighetene i sin virksomhet. 

Norwatch sin studie viser til et intervju med leder for seksjonen for internasjonal handel i 

NUPI, Arne Melchior, hvor Melchior sier ”De multinasjonale selskapene er i dag alene om 

å ha et apparat til å følge opp og kontrollere at forbedringen faktisk finner sted. For 
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myndighetene i u-landene er ofte ikke i stand til å påta seg en slik oppgave. De har rett og 

slett ikke et kontrollapparat.”
132

 

”Codes of conducts” kan også ha noen fordelaktige følger som for eksempel mer effektiv 

arbeidsstyrke og mer motiverte arbeidere.  Det kan være et virkemiddel for å integrere 

menneskerettigheter inn i multinasjonale entreprenører i utviklingsland. Retningslinjene 

kan være virkningsfulle når det kommer til arbeidernes rettigheter på arbeidsplassen. Det 

gjelder blant annet barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og forhandlinger. Disse 

retningslinjene kan være viktige der vertslandet har lite å bidra med når det gjelder 

arbeidernes rettigheter. Men det kreves at retningslinjene er velutformede og realiserbar. 

De kan også være med på å utdanne arbeiderne så vel som ledelse om arbeiderrettigheter. 

På denne måte kan det også få indirekte følger ved å promotere menneskerettigheten i 

vertslandet.  
133

 

Flere og flere forbrukere velger å kjøpe etisk og ser spesielt etter klær som er produsert 

under etiske produksjon. Publisere etiske retningslinjer (”codes of conduct”) og følge disse 

kan gi selskapene fordeler når de får kritikk for arbeidsforhold.
134

 

Det er i tillegg visse farer forbundet med frivillige etiske retningsliner. For det første kan de 

bli sett på som noe mer enn det de faktisk er. I noen tilfeller er de, som sagt over, kun ment 

for å tilfredsstille sosialt engasjerte forbrukere. Det er derfor viktig at frivillige etiske 

retningslinjer ikke bare blir kun det, retningslinjer, men også blir en prosess som skal bedre 

arbeidernes rettigheter. Videre er det viktig at disse ikke bare inneholder forbud, da dette 

ikke alltid er den beste måten å endre forholdene på. For eksempel forbud mot barnearbeid 

er ikke alltid den rette veien å gå, da den inntekten barnet oppnår kan være meget viktig for 

dens families overlevelse og barnet kan til og med ende opp med en langt verre situasjon. 

En annen fare med frivillig etiske retningslinjer at de kan undergrave og ta presset bort fra 

myndighetene i landet til å kontrollere selskapene. Frivillige etiske retningslinjer må ikke 

være et substitutt for statenes regulering. “Codes of conduct should be seen as an area of 
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political contestation, rather than as a solution to the problems created by the 

globalization of economic activity.” 135 

 

Selv om ”codes of conduct ” kan ha flere fordelaktige følger, har de også store 

begrensninger. Som for eksempel kan den sammen retningslinjen ha varierende effekt i 

forskjellige situasjoner. Det viser seg at det er vanskelig å dra generelle konklusjoner på 

hvor effektive de forskjellige retningslinjene er i de ulike bransjene og land. Det som blir 

publisert av materiale på hvordan retningslinjene virker kan være maskert og lite 

virkelighetsnære. 
136

  Den informasjonen som kommer ut er som regel kontrollert av 

selskapet selv og er av den grunn vanskelig å bekrefte. Retningslinjene er best som 

ugjennomsiktige mekanisme for å fremme og håndheve menneskerettighetsstandarder. For 

å få en mer riktig nyansering av nytten av de forskjellige retningslinjene, må en tredjepart 

inn for å vurdere om retningslinjene gjør en forskjell. Skal en tredjepart kunne gjøre dette 

kreves det at selskapet det gjelder samarbeider og gir tredjeparten tilgang til leverandører 

og fabrikker.
137

 Som man kan se av Norwatch sin rapport kan det være vanskelig for en 

tredjepart å få tilgang til leverandørkjeden og fabrikker. Selskapene begrunner dette med 

konkurransehensyn. Flere og flere gir uttrykk for ansvar for hele leverandørkjeden, men det 

er få som vil gi en tredjepart innsyn i leverandørlister og leverandørland.
138

 Samtidig er 

retningslinjene ikke gjennomgående. Det virker som det tilfeldig hvilke retningslinjer som 

blir tatt med i et selskaps etiske retningslinjer og hvordan det utformes og følges opp. De 

blir tatt opp som følge av et ønske om å regulere akkurat dette i det aktuelle selskapet og 

har ikke evnen til å fremme menneskerettighetene. 
139

 Den fleksibiliteten som 

retningslinjene har kan også være positive i noen tilfeller fordi de kan være lettere å tilpasse 

situasjonen og av den grunn kan være mer effektive i så måte.  

Den største ulempen med retningslinjer er de manglene håndhevelsen og mangelen på 

sanksjoner. I følge en undersøkelse foretatt av OECD fant man få eksempler på hvor brudd 
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på retningslinjene førte til sanksjoner som bot eller oppsigelse av kontrakten. I stedet fører 

brudd til forsøk på å avhjelpe bruddet for å bevare forholdet. ”Code compliance may 

become no more then an ‟optional extra‟, rather then an important and binding 

requirement of operation.”
140

 Men det er viktig at en sanksjon for brudd på retningslinjene 

går utover arbeiderne i siste rekke. Store bøter og oppsigelse av kontrakter kan føre til at 

leverandøren krever ytterligere av arbeiderne, slik som kortere pauser og mer overtid, for å 

kompensere for tapet ved en bot eller dersom kontrakten sies opp kan arbeiderne risikerer å 

stå uten arbeid. Det er viktig at sanksjonen står i forhold de negative effektene den kan ha 

for arbeiderne. Men de må være av en viss styrke for at de skal bli tatt seriøst.
141

  

Det har i noen tilfeller blitt forsøkt rettegang for brudd på retningslinjene, men dette tar 

lang tid selv om det er med på å få media dekning for problemet og opplyse befolkningen. 

De fleste slike saker ender med forlik. Det oppleves videre at slike saker kan ha uønskede 

følger, slik som mindre tilgang til og større hemmelighold av selskapets prosesser. Det er 

også en fare for at selskapet som får den negative omtalen opprettholder en viss standard så 

lenge de er i medias søkelys, men faller tilbake til det samme mønsteret så fort media 

dekningen er borte. 

”Code of conduct” er bare en del av et stort puslespill for å kunne holde multinasjonale 

selskapet ansvarlige for de brudd på menneskerettigheten som finner sted i tekstilindustrien 

og deres leverandørkjede og spesielt i utviklingsland.  

De etiske retningslinjene har vært effektive i å endre noen selskapers oppførsel, men de har 

sine begrensinger. De er typisk skrevet uten at arbeiderne som blir berørt har blitt hørt. 

Mange er ikke engang klar over at det finnes etiske retningslinjer for selskapets 

virksomhet. Videre er de som regle vage og flertydige og er laget for at det skal se bra ut i 

selskapets brosjyre eller internett sider. De vanskeligere menneskerettighetsspørsmålene 

unngås, som for eksempel: ” how to do business in a country that bars labor unions, 

restricts the rights of women, guards company facilities with abusive soldiers, or uses joint-

venture revenue to fund military abuses.”
142

  Med få unntak gis ikke uavhengige 
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organisasjoner noen rolle i inspeksjoner og overvåkning av retningslinjene. Vanligvis tar de 

ikke opp videre samfunnsmessige spørsmål, men holder seg til arbeidsplassens forhold. 

”And, of course, the codes are voluntary. They contain no enforcement mechanism, nothing 

to fill the institutional gap in rights protection. Indeed, that these codes are unenforceable 

is one of their principal allures for corporations and governments that lack a firm rights 

commitment. It is thus left to human rights groups, labor organizations, and others in civil 

society to expand the number of corporations adopting these codes, encourage compliance, 

and promote improvement. These efforts can be effective, but they are ad hoc, under-

funded, and not enough.”
143

 

Og selv om flere og flere arbeidsgivere oppretter frivillige arbeidsstandarder argumenterer 

flere frivillige organisasjoner at de ikke er bra nok. Det har vist seg at mange etiske 

retningslinjer ikke følger ILOs kjerne konvensjoner. I en studie foretatt av 140 etiske 

retningslinjer var det stor forskjell i hvilke arbeidsrettslige spørsmål som ble omtalt. Bare 

tre spørsmål ble tatt opp i mer enn halvparten av settene med retningslinjer og det var: en 

generell forpliktelse til et rimelig godt arbeidsmiljø, forpliktelse til å følge lokal 

arbeidsmiljølover og beskyttelse mot diskriminering og sjikane. ILOs kjerne konvensjoner 

ble kun nevnt i en av ti sett med etiske retningslinjer.
38 

Men den største svakheten med 

frivillige etiske retningslinjer er mangelen på inspeksjoner og oppfølging. Av alle settene 

med etiske retningslinjer som ble gjennomgått var det kun 10% som hadde med ekstern 

inspeksjoner som en del av retningslinjene.
39 

2.8.9 Kollektive internasjonale etiske retningslinjer – fordeler og ulemper 

Bakgrunner for ønsket om å innføre såkalte offentlige internasjonale ”codes of conduct” 

kan være mange. Men det kan for eksempel være ønsket om etablere et middel for regulere 

multinasjonale selskaper ved å lage et utkast til juridisk bindende retningslinjer som direkte 

regulerer multinasjonal selskapers ansvar for menneskerettighetene og å etablere en ny 

håndhevelses- og overvåkningsmekanisme. Eventuelt kan det være et ønske om å opprette 

frivillige retningslinjer som veiledning for multinasjonales selskapers virksomhet i samsvar 

med et sett av ensartede prinsipper. Målet kan være å forbedre etterlevelse av 
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menneskerettighetene ved å forbedre effektiviteten av nasjonal lovgivning, det vil si å 

forbedre stater regulering av multinasjonale selskaper.
144

 

 

2.8.10 Hva er løsningen? 

I Norwatch sin rapport presenteres en mulig løsning  og det har blitt foreslått en globale 

rammeavtaler mellom enkelte kleskonserner og den internasjonale 

tekstilarbeiderorganisasjonen ITGLWF (The International Texile, Garment, and Leather 

Workers’ Federation). Fordelen er at en slik avtale også vil inneholde håndhevelsesregler 

og sanksjoner. Videre kan det være nyttig å ha uavhengig kontrollinstanser.
145

 

Grunnproblemet ligger antageligvis i at de konvensjonene som faktisk finnes på området 

ikke overholdes. Lindefors fra Rena Kläder mener at hele debatten om selskapers 

samfunnsansvar er litt underlig og han sier: ”Det dreier seg om seg jo egentlig om bare å 

følge lover og konvensjoner som allerede finnes, og som vi alle er enige i. Er det så 

storartet at bedriftene tar ansvar for at lover og regler blir fulgt? Burde ikke dette vært 

selvsagt” 
146

 

Mange multinasjonale selskap har demonstrert at respekt for menneskerettighetene har fore 

til vekst. “Today‟s competitive forces are intense and multinational enterprises face a 

variety of legal, social and regulatory settings. In this context, some enterprises may be 

tempted to neglect appropriate standards and principles of conduct in an attempt to gain 

undue competitive advantage. Such practices by the few may call into question the 

reputation of the many and may give rise to public concerns”
147

. Mange multinasjonale 

selskap har svart på forbrukernes kritikk og lagd egne etiske retningslinjer. 

Diskusjonen rundt frivillige etiske retningslinjer i motsetning til juridiske bindende regler 

setter flere grupper opp mot hverandre. Frivillige organisasjoner og fagforeninger mener at 

det er et hull som må fylles med juridisk bindende regelverk, mens selskapene mener at det 

er nok med frivillige retningslinjer. Arbeidsgivere som vil opprette etiske retningslinjer i 

                                                 

144
  Transnational Corporations and Human Rights (2003) s. 54 

145
 Norwatch (2004) s. 104 

146
 Norwatch (2004) s. 106 

147
 OECD Guidelines (2000) s. 16 



- 49 - 

 

sin virksomhet må ha flere ting i tankene. For det første må opprettelsen etiske 

retningslinjer kommet fra et oppriktig ønske og må inneholde trening av ansatte og 

administrasjon, inspeksjoner og rapportering for at det skal virke etter sin hensikt. Videre 

må det settes av midler til utvikling og realisering av retningslinjene også hos sine 

leverandører. Tilslutt må de etiske retningslinjene ta hensyn til ILOs kjerne konvensjoner 

og at eksterne bidragsytere, som for eksempel frivillige organisasjoner vil øke de etiske 

retningslinjenes legitimitet.
148

 

Transaksjonskostnadene er mindre ved egne retningslinjer og det skyldes at multinasjonale 

selskap har større mulighet til å følge opp leverandørenes etterlever retningslinjene. 

Selskapene og fabrikkene kan avtale rapporteringsrutiner og inspeksjoner. Videre har 

multinasjonale selskaper  mulighet til å ha hensyn til langt større mengde informasjon fordi 

de ikke er avhengig av bevishensyn samt at de er mer fleksible i valg av relevant 

informasjon.
149 Under oppfølgning kan selskapene ta hensyn til informasjon de har 

overhørt, annenhånds rapporter og generelt inntrykk av arbeiderne og ledelse under 

inspeksjoner. De multinasjonale selskapene har også større fleksibilitet under avgjørelsen 

og selskapene kan avgjøre om de vil stoppe forholdet til fabrikken eller om de vil 

samarbeide for å endre fabrikkens handlemåte. 150
 

 

2.8.11 FNs retningslinjer for multinasjonale selskap og forholdet til andre etiske retningslinjer 

På de nåværende tidspunkt er det ingen internasjonal rett som bestemmer multinasjonale 

selskapers adferd og heller ikke har de store internasjonale institusjonene mandat til å gjør 

dette. Men det har vært flere forsøk på å formulere universelle etiske retningslinjer. Det 

siste er vel kanskje FNs retningslinjer for multinasjonale selskaper, noe som de også har 

forsøk på 1980-tallet gjennom ” United Nations Code of Conduct for Transnational 

Corporations." 

Den vanligste innvendingen mot de nåværende FNs retningslinjer har sitt grunnlag i 

motstand mot normative eller juridiske bindende system og troen på at frivillige fremtoning 
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er å foretrekke og lettere å få selskap til å tiltre. Disse argumentene ignorerer det faktum at 

disse retningslinjene ikke fjerner hardnakkede brudd på retningslinjene. Videre ignoreres 

det at historisk har det ofte vært nødvendig med et juridisk bindende system for å stoppe 

brudd på menneskerettighetene. Men aller viktigst er kanskje at frivillige retningslinjer 

virker best for de som faktisk mener det de gjør. For selv om interessen for selskaps sosiale 

ansvar er stort, så har de fleste selskap ingen menneskerettighetspolitikk i det hele tatt og 

bare veldig få er klare til å gjøre bestemte forpliktelser på området.  

FNs retningslinjer skal jevne ut konkurransen og er grunnlag for stater til å se på sitt eget 

ansvar.
151

 Men FNs retningslinjer har også blitt kritisert av mange, også av frivillige 

organisasjoner, fordi de ikke er juridisk bindende forpliktelser slik som en internasjonal 

traktat på området ville være og som av mange mener er nødvendig. Ser man bort fra at det 

er vanskelig å oppnå en slik traktat på kort sikt, er FNs retningslinjer en godt bidrag til 

utviklingen av en internasjonal norm for forretningsvirksomhet og menneskerettigheter. 

“For those who fear that the current status of the UN Norms may undermine existing 

international legal obligations, it is important to draw attention to the „savings clause‟, 

which is intended to ensure that businesses „pursue the course of conduct that is the most 

protective of human rights‟. This clause provides that the UN Norms do not diminish, 

restrict, or adversely affect national human rights obligations, more protective human 

rights norms, or business obligations in fields other than human rights. The UN Norms are 

clearly intended to reinforce the approach that is most protective of human rights, whether 

that is found in international law, national law, or other sources, now or in the future. The 

UN Norms make a valuable contribution in clarifying the widespread scope and type of 

international human rights laws pertaining to global business, and the fact that despite 

their dramatic improvement over present practice, they are still expressed as „minimum‟ 

standards which businesses are encouraged to exceed.
152

 

FNs retningslinjer går lenger enn andre frivillige etiske retningslinjer ved at alle private 

selskap og ikke bare multinasjonale selskap skal være forpliktet til følge standarder for 

sosialt ansvar. På nåværende tidspunkt er, som sagt, FNs retningslinjer ikke juridisk 
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bindende, men de kan bli gitt bindende virkning i det enkelte land eller bli brukt som en 

veiledning i utviklingen av nasjonal lovgiving. Grupper av arbeidsgivere argumenterer med 

at realisering av FNs retningslinjer vil medføre negative reaksjoner fra forretningsverden på 

et tidspunkt hvor selskaper i økende grad involvere seg i frivillige initiativ for å promotere 

ansvar for menneskerettighetene og frivillige etiske retningslinjer slik som Global Compact 

og OECD Guidelines. Disse bør ikke undergraves av bindende lovgivning.
153

 

 

2.8.12 Forventninger 

Videre har befolkningens forventinger allerede forandret selskapers måte å drive 

virksomheten på. Men dette er som oftest i de landene som har et aktivt samfunn og sterk 

media. I slike land vil politiske ledere ofte innføre krav til selskapenes virksomhet etter 

påtrykk fra omverdenen. Krav som dette vil ofte være målestokk for hvordan selskapene 

skal utføre sin virksomhet. Slike tilfeller er dessverre bare begrenset til de selskapene som 

kommer i mediene og pressgruppers søkelys og gir rom til de som ikke er søkelys til å 

fortsette brudd på menneskerettigheten. På bakgrunn av dette kan man si at globale regler 

ville utjevne denne muligheten til å gjemme seg bak de som er i mediene og pressgruppers 

søkelys. Samtidig vil de selskapene som faktisk følger retningslinjene tape økonomisk i 

forhold til de som ikke følger reglene. Dette taler også for et mer bindende globalt 

regelverk. “A company executive, speaking anonymously under Chatham House rules, 

acknowledged the difficulty of trying to operate ethically in difficult environments when 

there are no clear rules and other companies do not feel so constrained. As he put it, “Any 

regulation is better than no regulation.”
154

 Et annet poeng er at selskap som gjerne vil 

følge menneskerettighetene binder seg til flere forskjellige typer av CSR (Corporate Social 

Responsibility) retningslinjer
155

, etiske retningslinjer og andre frivillige forpliktelser. 

Selskapene vil på denne måten bruke mye tid på å sikre at de følger retningslinjene og det 

kan også medføre at oppfølgingen blir veldig dyr, spesielt hvis disse medfører 
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rapporteringer og inspeksjoner. I stedet for å navigere seg gjennom de forskjellige 

retningslinjene bør det være i selskapenes interesse å ha enklere regler som er lettere å 

forholde seg til, som kan håndheves og som ikke er tvetydige og vage. 
156

 Dagens system er 

utvilsom ikke rettferdig. Slik det er i dag fremstår retningslinjene som et lappeteppe som 

dekkes bit for bit og som ikke er forutberegnlig i sin håndhevelse. Forskjellige 

retningslinjer identifiserer og tolker menneskerettigheten på forskjellige måter noe som 

leder til avvikende forventinger. Dette gjør det vanskelig for selskapene å planlegge og 

administrer risiko for menneskerettighetsbrudd. 
157

 

2.9 Politisk eller juridisk løsning 

Hvorfor vil ikke stater innføre slike standarder? Selv om det vil lønne seg for selskapene å 

innføre i hvert fall noen arbeidsrettighetsstandarder, så vil ikke statene gjøre dette uten en 

effektiv samordningsmekanisme. “Accordingly, Hyde suggests that the most effective 

means of overcoming this coordination problem is for a small group of countries to agree 

to implement a set of mutually agreed upon standards in bilateral or regional contexts. A 

third justification is grounded in human rights arguments. Some scholars, such as 

prominent trade lawyers Michael Trebilcock and Robert Howse, support this view, arguing 

that a non-protectionist trade policy that permits discrimination between products based on 

human rights considerations is legally sound, normatively desirable, and consistent with 

the underlying principles of free trade. The notion that workers' rights are a subset of 

human rights has become widely accepted. Therefore, discrimination between products 

based on labor rights considerations should be acceptable.
158

 Det er tidlig å si om avtaler 

slik som disse vil være bærekraftige og effektive. Det viktige med etiske 

retningslinjermodellen er delvis likhetstrekkene med en nøytral avtale. “Both neutrality 

agreements and codes of conduct respond to the inadequacies of public policy and public 

enforcement by inducing private employers, sometimes on behalf of those with whom they 

do business, to agree to standards of conduct or enforcement mechanisms (or both) that go 

beyond what public law provides. The proponents of both rely on a variety of tactics--legal 
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actions, politics, and publicity aimed at consumers, shareholders, or the general public--to 

induce firms to enter into these contractual arrangements. Both neutrality agreements and 

codes of conduct represent a kind of private ordering that we might call "policymaking by 

contract.”
159

  

Et obligatorisk regelverk for multinasjonale selskapers ansvar for menneskerettigheter i 

tekstilbransjen er på det nåværende tidspunkt langt unna, men det krever politisk vilje fra 

statene. Denne viljen er ikke tilstede enda. “Activists, unionsists, and government laboer of 

the officials have devised alternative formes of pressure to complement, bolster or 

substitute for direct workers resistance and effective government enforcement. In the 

garment industry, the most notable examples have been public pressure campains involving 

consumers and investors and the related approach of non-state regulation in the form of 

monitoring. Monitorin mechanisms supposedly ensure that the domestic labor laws are 

complied with – or, in the case of international production, that a company‟s own code of 

conduct is implemented”
160

 

Det er en begrensing i hvor mye som kan gjøres. Det er urealistisk å be de multinasjonale 

selskapene unnlate å drive med kommersiell virksomhet. Utfordringen i dag er å finne en 

løsning som virker etter sin hensikt, samtidig som det ikke er til vesentlig ulempe for andre 

og hvor selskaps påvikning kan brukes på en positiv måte. Det kan likevel ikke være et 

kompromiss over menneskerettigheter og selskapers ansvar for dem. ”But companies are 

inevitably necessary on the other issues: between national requirements and local needs; 

between the economic interests of a country as a whole and protection of a local 

environment”
161

 Multinasjonale selskaper burde ikke få lov til å bestemme slike 

kompromisser. Dette er spørsmål som må avgjøres av landets folk og myndighetene.
162

 

Flere har fremsatt et ønske om å få inn sosiale klausuler i WTO-avtalene. Dette vil legge et 

stort press på myndighetene og vil skape sanksjonsmuligheter. Problemet er at disse 

klausulene må vedtas av de samme statene som ikke har fulgt opp arbeidsrettigheter i 

nasjonal lovgivning eller hvor lovgivningen rett og slett er for svak. Det må også nevnes at 
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myndighetene i disse statene ikke alltid vil jobbe for en endring på dette området. Det er 

fordi de er rett for at industrialiseringen vil bli svekket og at landet vil tape i konkurranse 

med andre land som ikke gjennomfører lovgivning eller klausuler. Men det er viktig at 

myndigheten i disse landene kommer på banen for at situasjonen skal bedre seg.
163

 

Debatten om multinasjonale selskapers ansvar for menneskerettigheten bør forgå gjennom 

etiske retningslinjer eller gjennom juridiske bindende regler. 

Flere mener at juridisk bindende regler er nødvendig for å sikre et minimum av 

menneskerettigheter i den virksomheten som multinasjonale selskaper driver i 

utviklingsland. Standardene er på plass, det som mangler er å gjøre disse juridisk bindende 

slik at forbrukerne kan følge klager mot selskapene og deres leverandører. Det må videre 

kreves av selskapene kontrolleres og følges opp via rapporter. Flere stater har allerede gitt 

sin støtte til retningslinjene.164 

Mange mener at tiden er inne for et sterkere internasjonalt system for multinasjonale 

selskapers ansvar for menneskerettighetene og at FNs retningslinjer er et skritt i riktig 

retning. Ved  å forene alle de store internasjonale menneskerettigheten i et og samme fora 

vil gi en fullverdig veiledning til hvordan selskapene best kan følge opp sitt ansvar. 

Slik situasjoner er i dag kraves det at politikerne i hver enkelt stat følger opp disse 

retningslinjene. Statene bør bruke FNs retningslinjer som et utgangspunkt for å sikre at 

nasjonal lovgivning er tilstrekkelig regulert. Videre bør det lage et nødvendig system som 

sikrer at multinasjonale selskaper følger opp deres forpliktelser og driver virksomheten i 

tråd med FNs retningslinjer. Til slutt bør statene sette press på det internasjonale samfunnet 

til å videreføre FNs retningslinjer i en juridisk bindende form. De multinasjonale 

selskapene på sin side bør innføre etiske retningslinjer som er i samsvar med FNs 

retningslinjer. De bør også kreve at deres leverandører og samarbeidspartnere føler 

retningslinjene og at ansatte og administrasjon får den nødvendige opplæringen de trenger. 

Amnesty mener at: “The Office of the Global Compact should issue a strong statement of 

support for the UN Human Rights Norms for Business, and indicate that the UN Norms are 

to be used as a reference for understanding Compact Principles 1 and 2 (on human rights). 
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The Office of the Global Compact should disseminate the UN Human Rights Norms for 

Business through its networks. The OECD should indicate that the UN Human Rights 

Norms for Business are to be used as a reference for understanding the scope of the human 

rights clause in the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.”
165

 

Videre mener Amnesty at frivillige organisasjoner og andre ikke statlige institusjoner bør: 

”Use the UN Human Rights Norms for Business in your monitoring, campaigning and 

lobbying activities and in your dialogues with companies, governments and other bodies. 

Support the further dissemination and development of the UN Human Rights Norms for 

Business.”
166

 

 

2.10 Hva bringer fremtiden? 

Det er usikkert om det er det rette å styrke de mekanismene som alle rede er i samfunnet 

gjennom statenes ansvar til å regulere de multinasjonale selskapene eller om eller det bør 

prioriteres å lage klar regulering av selskapene direkte. Spørsmålet er om man i det siste 

tilfellet bør se til nasjonal eller internasjonal rett for reguleringer.
167

 “It is too early to reach 

firm conclusions on these questions. However, a few observations can be made. First, it is 

unlikely that states will (any time soon)  negotiate a new international treaty that defines 

companies‟ obligations to respect human rights. Even if the political will was present to 

begin this process, recent experience on developing new human rights treaties in the 

UN system suggests that such a document would require years of negotiations.”
168

  

En ny traktat ville helt klart ha sine fordeler ved om multinasjonale selskaper faktisk her 

ansvar for arbeidernes rettigheter. Men effekten ville helt klart avhenge av hvor mange 

stater som ratifiserte denne og hvordan håndhevelsesmekanismene ble organisert. Såkalt 

”soft law” har også sine fordeler fordi de er lette å forhandle om og de kan være effektive 

sammen med kampanjer fra samfunnet. Dette gjelder spesielt dersom disse er underlagt 

store internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN. Videre kan ”soft law” inspirere 
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til nasjonal lovgivning.
169

 “The United Nations, despite all its weaknesses, is the best 

placed to develop standards regarding the human rights responsibilities of private 

enterprise. States from the south and north are able to express their views in this global 

organisation. The UN is the of international human rights standards and has much 

experience setting standards in this area. UN procedures are relatively transparent 

compared to many other intergovernmental organisations, and civil society has a 

recognised role in contributing to the drafting of human rights documents. 
170

 

 

3 Konklusjon 

I utgangpunktet er ikke multinasjonale selskap juridiske enheter i internasjonal rett, men 

trender i tiden viser at multinasjonale selskaper får en større og større del i det 

internasjonale samfunnet, blant annet i tekstilindustrien, som følge av globaliseringen og at 

dette nødvendigvis må medføre muligheter til å regulere deres virksomhet. Opp til i dag har 

dette i det vesentlige skjedd gjennom frivillige etiske retningslinjer, men fordi disse ikke 

virker etter sin hensikt bør arbeidsrettigheten gjørs juridisk bindende på et senere tidspunkt. 

Slik situasjonen er i dag er det lite sannsynelig at fabrikkarbeiderne kan se frem til et klarer 

og mindre forvirrende regelverk på området i den nærmeste fremtid.
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