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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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Håvard Lismoen, avdelingsleder samfunnspolitisk avdeling
For YS som hovedorganisasjon for arbeidstakere er arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår kjernen i vår 
virksomhet. Sammen med vårt solidaritetsarbeid utgjør disse områdene også kjernen i vårt internasjonale 
engasjement.  
 
YS ønsker i tillegg å ta et bredt samfunnsansvar, som favner bredere enn våre primæroppgaver. Dette innebærer 
at våre innsatsområder omfatter faglige rettigheter, menneskerettigheter, demokratiutvikling, 
fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål.  
 
YS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, i nært samarbeid med våre 
leverandører og samarbeidspartnere. Varer og tjenester til YS skal være produsert i overensstemmelse med våre 
retningslinjer for etisk handel. YS skal dessuten kontinuerlig jobbe for å forbedre vår egen policy og praksis. 
Sosiale og miljømessige standarder vektlegges ved valg av nye leverandører.   
 
Mye av YS internasjonale arbeid foregår gjennom og i samarbeid med ETUC (European Trade Union 
Confederation) og ITUC (International Trade Union Confederation). Egne, selvstendige engasjementer 
inkluderer YS’ prosjekter i sørlige Afrika og prosjektstøtte under YS’ internasjonale solidaritetsfond.  
 
YS-sekretariatet var i 2014 preget av omorganisering og underbemanning, i tillegg til at ansatte som tidligere var 
involvert i arbeidet med etisk handel fikk nye oppgaver.  Samtidig ble det påbegynt et arbeid med gjennomgang 
og evaluering av rådsstrukturen i organisasjonen.  Disse forholdene har ført til at vårt arbeid med etisk handel i 
2014 ikke nådde opp til de ambisjoner vi hadde satt for året. 
 
Dette betyr ikke det samme som at etisk handel har vært fraværende i vår virksomhet i 2014. Vi har blant annet 
oppdatert våre etiske retningslinjer med klausulen om korrupsjon og innlemmet disse i vår 
internkontrollhåndbok, og på ITUC-kongressen i mai jobbet YS for, og lyktes med, å få arbeid mot svart 
økonomi, skatteunndragelser og korrupsjon på listen over prioriterte innsatsområder for perioden 2014 - 2018.  
 
Klima og miljø er fortsatt et viktig område for YS. Sammen med europeisk og internasjonal fagbevegelse jobbet vi 
også i 2014 for arbeidstakernes rett til en rettferdig omstilling. YS ble i 2014 resertifisert som miljøfyrtårn. 
 
Ett av YS’ mål med medlemskapet i IEH er å kunne styrke vår innsats for å forbedre arbeids- og miljøforhold i 
egen leverandørkjede. Vi ønsker også å bidra til en styrket oppslutning om etisk handel generelt, først og fremst i 
vår egen organisasjon.  
 
YS vil også i 2015 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 ILO-konvensjoner ratifiseres og etterleves både i Norge og andre land. 

Forord fra: 
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Om organisasjonen
Organisasjonsnavn:
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Type organisasjon:
Hovedorganisasjon for arbeidstakere

Beskrivelse av organisasjonen:
YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, stiftet 17. januar 1977. YS består av 18 
forbund med til sammen ca. 222 000 medlemmer per 1. januar 2015. Medlemmene dekker alle sektorer i 
arbeidslivet. 
 
YS er medlem av de internasjonale organisasjonene Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS),  European Trade 
Union Confederation (ETUC), Pan European Regional Council (PERC), International Trade Union 
Confederation (ITUC) og Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC).

Organisasjonens størrelse:
Antall ansatte:
23

Omsetning (NOK):

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter:
YS' Norad-finansierte prosjektsamarbeid med fagorganisasjoner i SADC-regionen (Southern African 
Development Community) omfatter landene Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Swaziland, Botswana, 
Lesotho, Mosambik og Angola.  
 
YS' internasjonale solidaritetsfond har i 2014 viet særlig  oppmerksomhet til, og støttet et prosjekt, i Georgia. 

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:
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Håvard Lismoen, leder for samfunnspolitisk avdeling

Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel:
YS' sentralstyre vedtok høsten 2009 å melde YS inn i Initiativ for Etisk Handel, i sammenheng med at 
sentralstyret vedtok at samfunnsansvar skulle være et hovedsatsingsområde for YS i 2010. 

Annet
Etisk handel er en integrert del av vårt daglige arbeid, og ivaretas særlig under de to fagområdene 
internasjonalt arbeid og samfunnsansvar. 

Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som 
følger av medlemskapet i IEH:
Gjennom informasjon på våre hjemmesider legger vi ut relevant informasjon og artikler som omhandler temaer 
vedrørende etisk handel. Her ligger også våre etiske retningslinjer og en sjekkliste for etisk handel, til bruk for 
våre medlemsforbund, medlemmer og andre interesserte. Årsrapportene til IEH publiseres på hjemmesiden.  
 
YS' internkontrollhåndbok inneholder retningslinjer og sjekkliste for etisk handel. Retningslinjene ble i 2014 
oppdatert med klausulen om korrupsjon.

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret
Aktiviteter: Status/framdrift
Gjennomgang av  medlemsfordeler, med fokus på 
etiske, sosiale og miljømessige hensyn

Kartlegging gjennomført. Rapport og evaluering 
fullføres 1. halvår 2015

World Day for Decent Work 7. oktober Markert med artikkel på YS' hjemmeside 

Gjennom arbeid i KOMpakt jobbe fram anbefaling til 
regjeringen om sosiale og etiske hensyn i offentlige 
innkjøp

Gjennomført

Arrangere seminar om Statens Pensjonsfond Utland 
sine investeringer

Ikke gjennomført

Arrangere seminar om ILOs arbeid og 
kjernekonvensjoner

Ikke gjennomført

Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår
Aktiviteter:  
Utarbeide rapport og følge opp risikokartleggingen av YS' medlemsfordeler

Bistå et av YS' medlemsforbund i forbindelse med deres regionskonferanse som har tema "Billig for enhver pris"

Arrangere kunnskapsseminar om TTIP (handelsavtalen EU - USA), som blant annet vil kunne ha betydning for 
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Aktiviteter:  
lønns- og arbeidsvilkår både i USA, EU og i Norge. 

ETUC-kongress høsten 2015: Jobbe for fortsatt høy innsats i europeisk fagbevegelse på bekjemping av svart 
arbeid, korrupsjon, skatteunndragelser, skatteunngåelser og skatteparadiser

Markere World Day for Decent Work 7. oktober
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"YS jobber for å fremme gode 
arbeids- og miljøforhold i våre 
leverandørkjeder, i nært 
samarbeid med våre leverandører 
og samarbeidspartnere." 
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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

I forbindelse med arbeidet med 
et eventuelt OL i Oslo i 2022 
inngikk YS sammen med de 
øvrige tre hovedorganisasjonene 
i Norge (LO, Unio, 
Akademikerne) en 
samarbeidsavtale med Norges 
Idrettsforbund. 

Bakgrunnen for initiativet og den 
inngåtte samarbeidsavtalen er at 
arbeidstakernes rettigheter må 
respekteres i de olympiske og 
paralympiske leker. 
Avtalepartene er enige om at 
menneskerettigheter skal være styrende 
for alle som eventuelt blir involvert i de 
olympiske og paralympiske leker.  
Et arrangement i Oslo skulle sette 
standarden for hvordan store 
internasjonale idrettsarrangement i 
Norge skal planlegges, forberedes og 
gjennomføres.  
Selv om det ikke ble sendt noen OL-
søknad fra Norge har arbeidet hatt en 
positiv effekt på IOC, og en del av de 
sentrale elementene i vår avtale 
gjenfinnes i «Olympic Agenda 2020». 
«Olympic Agenda 2020» påvirker blant 
annet søkeprosedyrene for fremtidige 
olympiske leker, og i særdeleshet 
hvordan de olympiske leker kan passe 
inn i vertskapets sosiale, miljømessige 
og langsiktige planer. 
I «Olympic Agenda 2020» fremgår det 
blant annet at arbeidstakerrettigheter, 
menneskerettigheter og miljøhensyn 
skal ivaretas både i planleggings- og 
gjennomføringsfasen av olympiske leker

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

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

Innspill til handlingsplan for 
oppfølging av FNs retningslinjer 
for næringsliv og 
menneskerettigheter

Innspillene YS oversendte 
Utenriksdepartementet i oktober 
inneholder blant annet forslag til 
hvordan offentlige innkjøp kan skje i 
tråd med respekt for 
menneskerettighetene, samt en 
understreking av at staten som eier og 
staten som forvalter har et særskilt 
ansvar for oppfølging av FNs 
retningslinjer for næringsliv og 
menneskerettigheter

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔

Jobbet for inkludering av anti-
korrupsjonsarbeid i ITUC 
(Intarnational Trade Union 
Confederations) sitt 
handlingsprogram 2014-2018

Til kongressens hoveddokument, som 
staker ut kursen for ITUC de 
kommende fire år, foreslo YS et tillegg 
som adresserer de problemene svart 
arbeid og korrupsjon medfører. En 
enstemmig kongress støttet vårt forslag, 
hvilket sikrer at ITUC også i de 
nærmeste årene vil ha bekjempelse av 
korrupsjon som ett av sine 
innsatsområder.  

Korrupsjon✔

YS' solidaritetsprosjekt i sørlige 
Afrika

YS' har de siste 10 år hatt et Norad-
finansiert prosjektsamarbeid med 
fagorganisasjoner i ni land i sørlige 
Afrika. 
 
Prosjektet bidrar med skolering av 
organisasjonenes ledelse, tillitsvalgte og 
så mange medlemmer som mulig i 
områdene menneskerettigheter, 
demokratiske rettigheter og faglige 
rettigheter. ILO-konvensjoner står 
sentral i skoleringen.  
 
I 2014 etablerte 
samarbeidsorganisasjonene en regional 
sammenslutning for forbund i offentlig 
sektor i det sørlige Afrika. 

Tvangsarbeid✔

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Barnearbeid✔

Diskriminering✔

Brutal behandling✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.✔

Miljø✔

Korrupsjon✔
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YS' internasjonale 
solidaritetsfond

YS' internasjonale solidaritetsfond skal 
bidra økonomisk til prosjekter som 
fremmer faglig utvikling, 
demokratiutvikling, solidaritet og 
samarbeid internasjonalt. 
 
I 2014 hadde solidaritetsfondet særlig 
oppmerksomhet på Georgia, og 
samarbeidet nært med GTUC 
(Georgian Trade Union 
Confederation). På bakgrunn av 
GTUCs arbeid for å bedre forholdene 
for kvinner på det georgiske 
arbeidsmarkedet ble GTUC tildelt YS' 
likestillingspris 2014. I forbindelse med 
prisutdelingen arrangerte YS et møte 
mellom GTUC og representanter fra en 
rekke norske organisasjoner, deriblant 
LO, Unio, IEH, Amnesty, Human 
Rights House og JURK. 

Fagorg. og kollektive forhandling.✔

Diskriminering✔

Helse, miljø og sikkerhet✔

Lønn✔

Arbeidstid✔

Regulære ansettelser✔

Appeller og aksjoner

Internasjonal fagbevegelse driver et 
utstrakt påvirknings- og 
kampanjearbeid. YS deltar jevnlig i 
kampanjer for å bedre forholdene for 
arbeidstakere og tillitsvalgte i særlig 
utsatte land.  
I 2014 sendte YS protester og appeller 
til statsledere i Sør-Korea, Ecuador, 
Peru, Kambodsja, Swaziland og Den 
Dominikanske Republikk

Tvangsarbeid✔

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:
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Tiltak Beskrivelse

Paneldebatt under Arendalsuka, med tema "Billig for 
enhver pris?"

Under Arendsalsuka arrangerte YS en paneldebatt med 
tittel "Billig for enhver pris?". Ett av utgansgspunktene 
for debatten var at vi som forbrukere, til tross for god 
kjøpekraft, er opptatt av billige varer og tjenester.  
Som arbeidstakere er vi derimot opptatt av gode lønns- 
og arbeidsvilkår.  
Ingen er i tvil om at når flybilletten som handles til 
Spaniaturen koster kr 250,-, må det gå ut over noe 
annet. Et sentralt spørsmålet er i hvilken grad 
utviklingen er bærekraftig. I panelet satt blant annet 
flere stortingsrepresentanter. 

Politisk påvirkningsarbeid

Gjennom innspill til fagdepartementer, både muntlig i 
møter og gjennom skriftlige innspill, satt fokus på 
sosiale hensyn i offentlige anskaffelser og statens 
ansvar som ansvarlig eier og ansvarlig forvalter. 

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
Deltar i IEH-forum for organisasjoner.  Relevant informasjon vedrørende etisk handel deles gjennom artikler på 
YS' hjemmeside og i sosiale medier. 
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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 og samarbeidspartnere har mottatt 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:
Nye leverandører sjekkes mot våre etiske retningslinjer, og får også disse tilsendt,  i enkelte tilfeller med 
tilleggsspørsmål leverandørene må svare på. 

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?
Brev og egenrapporteringsskjema ble sendt til våre samarbeidspartnere i 2014. Rapport skal skrives og evaluering 
gjennomføres i 2015. 

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:
Risikokartlegging av eksisterende leverandører og samarbeidspartnere pågår og ferdigstilles i 2015. 
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Kontakt:
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Frode Sandberg
frode.sandberg@ys.no

957 07 557


