Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre 30.08.2020
Verden er urettferdig, og bak klærne, kjøleskapene og mobilladerne som selges i Norge,
skjuler det seg ofte arbeidere med uverdige arbeidsforhold, voldelige arbeidsplasser og så lave
lønninger at de ikke er til å leve av. For å avdekke menneskerettighetsbrudd og moderne
slaveri må selskaper gjøres ansvarlig for det som skjer nedover i leverandørkjedene, og det må
være mer åpenhet om hvordan forholdene er.
Frihet og trygghet er ikke forbeholdt noen få. Nå må vi bruke all vår makt på å avdekke og
bekjempe moderne slaveri.
Grønn Ungdom mener:
• Det bør innføres en etikkinformasjonslov som legger vekt på selskapers plikt til å ha
kunnskap og fullstendig åpenhet om egne leverandørkjeder og avdekke og bekjempe
brudd på menneskerettigheter, arbeiderrettigheter eller urfolks rettigheter, eller hvis
det avdekkes dårlige arbeidsforhold, slaverilignende tilstander, barnearbeid, vold eller
diskriminering. Informasjonen om virksomheten bør ligge tilgjengelig offentlig, og gi
reell forståelig innsikt om vesentlige forhold ved leverandørkjedene.
•

Det er viktig at etikkinformasjonsloven gjelder for alle selskaper som opererer i Norge,
og den bør også gjelde for selskaper som er betydelig mindre enn det som foreslås i
lovforslaget til etikkinformasjonsutvalget.

•

Det bør på sikt utarbeides en lov mot moderne slaveri som setter konkrete etiske krav
og standarder til varer som selges i Norge eller av norske selskaper. En lov mot
moderne slaveri bør innebære både en minimumslønn og en maksimalarbeidstid for
arbeidere i leverandørkjeden, og grunnleggende informasjon om produksjonssted,
arbeidstid og lønn bør være synlig på prislappen og på selskapets hjemmesider.

•

Det bør nedsettes et miljøinformasjonsutvalg med mandat til å komme med forslag til
ny og mer radikal miljøinformasjonslov etter modell fra den nye
etikkinformasjonsloven.

•

De slaverilignende arbeidsvilkårene flere steder i verden henger sammen med et høyt
forbruk i Norge. Selskaper må ansvarliggjøres mer for holdbarheten til varene, planlagt
foreldelse av produkter bør forbys, retten til reparasjon bør lovfestes, og
reklamasjonsretten bør heves gradvis fra to til fem år på klær og sko, fra fem til tjue år
på det meste annet, og enda lenger for apparater man kan forvente en spesiell
holdbarhet av.

