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”En av IEHs styrker er 
flerpartssamarbeidet.”

Til lesere av rapporten 
  

En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en 

viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser, ved å være pådrivere i 

rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke oppslutningen om etisk 

handel. I tillegg er organisasjonene forpliktet til å stille etiske krav i egne innkjøp. 

  

Organisasjonene i IEH er ulike og har dermed også ulikt fokus. For eksempel er 

arbeidstakerorganisasjoners viktigste mål å styrke fagforeninger og arbeidstakeres 

rettigheter, og i IEH kan de dele sin kompetanse om dette viktige temaet med andre 

medlemmer. Frivillige organisasjoner har verdifull kunnskap om lokale forhold i 

produsentland, de har lokale samarbeidspartnere, og de kan gjennomføre kampanjer 

for å skape bred oppmerksomhet. Arbeidsgiver‐ og interesseorganisasjoner kan ta tak i 

problemstillinger medlemmene har felles og slik initiere prosjekter på vegne av mange 

IEH‐bedrifter.  

  

Denne rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle 

organisasjoner som er medlemmer i IEH. Den enkelte organisasjons rolle og fokus vil 

bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Per Bondevik 

Daglig leder IEH
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Elisabeth Kristensen, sekretariatsleder
YS er en hovedorganisasjon for arbeidstakere. Arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er dermed kjernen i all vår 
virksomhet. Gjennom våre medlemskap i internasjonale organisasjoner jobber vi for å bedre lønns- og 
arbeidsforhold verden over, inkludert i globale leverandørkjeder.  
 
YS ønsker å ta et bredt samfunnsansvar. Som samfunnsansvarlig aktør jobber YS for faglige rettigheter, 
menneskerettigheter, demokratiutvikling, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål.  
 
Gjennom YS’ internasjonale solidaritetsfond støtter vi konkrete prosjekter for å bygge opp og styrke 
fagforeninger i land og regioner hvor fagforeninger jobber under svært vanskelige forhold. Støtten omfatter tiltak 
rettet mot demokratisk utvikling, respekt for menneskerettigheter og ytrings- og forsamlingsfrihet. 
 
YS er involvert i arbeid med grønn økonomi og grønne arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt. I Norge 
og Norden jobber vi med hvordan vi kan forbedre arbeidsplassene ved å gjøre de grønnere og dermed mer 
bærekraftige. Sammen med europeisk og internasjonal fagbevegelse kjemper vi for arbeidstakernes rett til en 
rettferdig omstilling. Dette innebærer å erstatte arbeidsplasser som går tapt i kjølvannet av klimaendringene med 
nye og bærekraftige jobber med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Vi håper at vi gjennom vårt medlemskap i IEH kan styrke vår innsats for å forbedre arbeids- og miljøforhold i 
egen leverandørkjede. En utfordring og en prioritert oppgave er å bidra til en styrket oppslutning om etisk handel 
generelt, med særlig fokus på de forskjellige ledd i vår egen organisasjon.  
 
I 2013 startet vi et arbeid med gjennomgang av våre medlemsfordeler, med fokus på etiske, sosiale og 
miljømessige hensyn. Arbeidet skal avsluttes i løpet av 2014. YS og flere av YS-forbundene flyttet i desember 2013 
inn i nytt bygg. I hele prosessen hadde vi et kontinuerlig fokus på etiske, sosiale og miljømessige hensyn. 
 
YS har som ambisjon å være en ledende aktør i å sette samfunnsansvar på dagsorden. Dette vil vi blant annet 
gjøre ved å jobbe løsningsorientert sammen med arbeidsgiver/bedriftsledelse for å skape morgendagens 
arbeidsliv, og gjennom dialog bidra til at den enkelte virksomhet og bedrift tar samfunnsansvar.  
 
YS vil også i framtiden benytte våre mange møteplasser med myndigheter og andre beslutningstakere til å jobbe 
for et ansvarlig nærings- og arbeidsliv, herunder at handelsavtaler må inneholde krav om respekt for 
arbeidstakerrettigheter og at svart arbeid, korrupsjon og skatteunndragelser motarbeides. 

Forord fra: 
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Om organisasjonen
Organisasjonsnavn:
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Type organisasjon:
Arbeidstakerorganisasjon

Beskrivelse av organisasjonen:
YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere,  stiftet 17. januar 1977. YS består av 19 
forbund med til sammen 221 500 medlemmer per 1. januar 2014.  Medlemmene dekker alle sektorer i 
arbeidslivet. 

Organisasjonens størrelse:
Antall ansatte:
27

Omsetning (NOK):

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter:
YS' Norad-finansierte prosjektsamarbeid i SADC-regionen omfatter landene Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, 
Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Mosambik og Angola. 
 
YS' internasjonale solidaritetsfond har i 2013 hatt særlig fokus på Øst-Europa og har bevilget støtte til prosjekter i 
Hviterussland og Azerbaijan. Fondet har også bevilget støtte til internasjonal fagbevegelses (ITUC) 
kvinnekonferanse i Dakar, Senegal. 

Kontaktinformasjon for rapporten:
Kontaktperson: Frode Sandberg

Tittel: Internasjonal sekretær

Epost: frode.sandberg@ys.no

Telefon: 957 07 557

Innmeldingsår i IEH:
2010

Forankring i organisasjonen
Beskriv hvordan etisk handel er forankret i organisasjonen:

Navn og stilling på øverste leder med etisk handel som en del av sitt hovedansvar:
Elisabeth Kristensen, sekretariatsleder

Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel:
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Beslutningen om å melde seg inn i IEH ble tatt av YS' Sentralstyre. Etisk handel inngår i vårt daglige 
arbeid, og ivaretas særlig i to av YS' fagområder : internasjonalt arbeid og samfunnsansvar.  YS opprettet i 
2013 et råd for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, som blant annet jobber med problemstillinger 
knyttet til etisk handel. 

Annet

Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som 
følger av medlemskapet i IEH:
I YS' internkontrollhåndbok er retningslinjer og sjekkliste for etisk handel sentrale elementer. På våre nettsider 
publiserer vi aktuelle saker og problemstillinger i forhold til etisk handel. På hjemmesidene har vi også 
informasjon om etisk handel samt en sjekkliste for etiske innkjøp til bruk for våre forbund, medlemmer og andre 
interesserte. YS publiserer også årsrapporten om etisk handel. Relevante saker blir tatt opp i sekretariatsmøter. 

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret
Aktiviteter: Status/framdrift

Flytteprosess

YS og flere av YS-forbundene flyttet i desember 2013 
inn i nytt bygg. I både bygge-, innrednings- og 
flytteprosess hadde vi et kontinuerlig fokus på etiske, 
sosiale og miljømessige hensyn. 

Gjennomgang av medlemsfordeler

Arbeidet med gjennomgang av våre medlemsfordeler, 
med fokus på etiske, sosiale og miljømessige hensyn, 
startet i 2013. Arbeidsgruppe ble etablert og 
kartleggingsskjema ble laget til ulike leverandører og 
samarbeidspartnere. Endelig rapport er utsatt til 2014.

Konferanse om samfunnsansvar
Ikke arrangert i 2013. Samfunnsansvar var et av 
temaene på den årlige YS-konferansen i stedet.

Fokus på etiske innkjøp i offentlig sektor

YS deltok i en arbeidsgruppe som startet med å 
utarbeide en anbefaling til regjeringen angående 
sosiale og etiske hensyn i offentlige anskaffelser. Deltok 
på seminar om offentlige innkjøp i regi av DIFI 
(Direktoratet for forvaltning og IKT) og ble med i en 
referansegruppe i regi av DIFI. 

Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår
Aktiviteter:  
Gjennomgang av medlemsfordeler. Endelig rapport skal foreligge i mars. Forslag til oppfølging utarbeides 
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Aktiviteter:  
deretter. 

World Day for Decent Work, i regi av ITUC - International Trade Union Confederatiom - markeres 7. oktober. 
Arbeidstakerorganisasjoner verden over, deriblant YS, mobiliserer for anstendig arbeid og respekt for faglige 
rettigheter.

Bidra og fullføre arbeidet (i KOMpakts arbeidsgruppe) med en anbefaling til regjeringen om sosiale og etiske 
 hensyn i offentlige innkjøp. 

Arrangere et seminar om statens pensjonsfond utland sine investeringer.

Arrangere et seminar om ILOs arbeid og kjernekonvensjoner, gjerne i samarbeid med IEH.
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«Som samfunnsansvarlig aktør 
skal YS jobbe for faglige 
rettigheter, demokratiutvikling, 
menneskerettigheter, 
fattigdomsbekjempelse og klima- 
og miljørelaterte spørsmål»
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1. Styrking av rettigheter 
og oppslutning om 
etisk handel
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Styrking av arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljø ogantikorrupsjon
Har organisasjonen i rapporteringsåret jobbet for å styrke arbeidstakeres rettig-
heter, menneskerettigheter, miljøhensyn eller antikorrupsjon utenfor Norge?
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste prosjekter/programmer/tiltak:
Prosjekt/program/tiltak Beskrivelse Etiske krav som omfattes

Solidaritetsprosjekt i det sørlige 
Arika.

YS' Norad-finansierte 
prosjektsamarbeid i SADC-regionen 
omfatter landene Sør-Afrika, Zambia, 
Zimbabwe, Malawi, Swaziland, 
Botswana, Lesotho, Mosambik og 
Angola.   
 
Prosjektets hovedmål er å skolere de 
respektive organisasjoners ledelse, 
tillitsvalgte og så mange medlemmer 
som mulig i demokratiutvikling. 
Hovedemnene i prosjektet er 
menneskerettigheter, demokratiske 
rettigheter og faglige rettigheter.

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

YS' internasjonale 
solidaritetsfond

YS’ Internasjonale Solidaritetsfond ble 
etablert i november 2009. Fondet skal 
bidra økonomisk til prosjekter som 
fremmer faglig solidaritet og samarbeid 
internasjonalt. 
 
YS' solidaritetsfond har i 2013 hatt 
særlig fokus på Øst-Europa og har 
bevilget støtte til prosjekter i 
Hviterussland og Azerbaijan. Fondet 
har også bevilget støtte til internasjonal 
fagbevegelses (ITUC) kvinnekonferanse 
i Dakar, Senegal. 

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Korrupsjon✔

Tvangsarbeid✔
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Prosjekt/program/tiltak Beskrivelse Etiske krav som omfattes

Appeller og aksjoner

Som medlem av internasjonal 
fagbevegelse deltar YS jevnlig i 
kampanjer og aksjoner for å bedre 
forholdene for arbeidstakere og 
tillitsvalgte i særlig utsatte land og 
regioner. I 2013 har YS sendt 
protestbrev til statsledere i blant annet 
Hviterussland, Romania, Irak, 
Colombia, Guatemala og Sør-Korea.  
 
YS har også tatt opp den alvorlige 
situasjonen for arbeidsinnvandrere i 
Qatar med Norges Fotballforbund. 

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

Styrke oppslutningen om etisk handel
Har organisasjonen i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om 
etisk handel:
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste tiltakene:
Tiltak Beskrivelse

Synliggjøring av vårt engasjement for etiske handel.
Vi legger ut informasjon, herunder generell 
informasjon og sjekklister for etisk handel, på YS' 
hjemmeside.

Deling av kompetanse og erfaringer
Har organisasjonen i rapporteringsåret delt kunnskap om eller erfaringer med etisk 
handel med bedrifter eller andre organisasjoner?
Ja

Hvis ja, gi en nærmere beskrivelse
Foruten informasjon delt på YS' hjemmeside, og gjennom informasjonsformidling via Facebook, Twitter og 
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lignende deler vi våre erfaringer gjennom deltakelse i relevante arbeidsgrupper og referansegrupper. 
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2. Oppfølging av 
leverandører og 
samarbeidspartnere
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Forankring av etiske krav hos leverandører og samarbeidspartnere
Oppgi en nettadresse til organisasjonens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem 
ved:
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/$all/0E4751EDD4E0DF38C12577AC002A2DDD?open  

Beskriv hvordan kravene i retningslinjene blir formidlet til organisasjonens leverandører 
og samarbeidspartnere:
YS' leverandører mottar våre retningslinjer for etisk handel. 

Screening av nye leverandører og samarbeidspartnere
Beskriv hvordan organisasjonen innlemmer hensynet til etisk handel når nye 
leverandører og samarbeidspartnere velges:
Vi sender ut våre retningslinjer for etisk handel. I noen tilfeller lager vi en egen liste med spørsmål leverandører 
må svare på. Dette gjorde vi eksempelvis ved valg av møbelleverandør. 

Oversikt over eksisterende leverandørkjede
Beskriv hva organisasjonen har gjort for å kartlegge risiko for brudd på retningslinjene 
for etisk handel til de viktigste varer og tjenester som kjøpes inn?
Vi holder på med en risikokartlegging av våre medlemsfordeler. Har laget et kartleggingsskjema våre 
medlemsleverandører må besvare. 

Hvis kartlagt, beskriv de viktigste utfordringene som er identifisert. Beskriv spesielt:
Hvilke produsentland som anses å være knyttet til høyest risiko:

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:

Tiltak for å redusere risiko og oppnå forbedringer
Beskriv hvilke tiltak organisasjonen har gjennomført for å redusere risikoen for 
brudd på retningslinjene for etisk handel og bidra til forbedringer:
YS flyttet inn i nytt bygg i desember 2013. I forbindelse med dette samarbeidet vi tett med utbygger og 
produktleverandører om etiske, sosiale og miljømessige hensyn i bygge,- flytte-  og innredningsarbeidet. 



Kontakt:
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Frode Sandberg
frode.sandberg@ys.no

957 07 557


