


IMFs modell för internationellt ramavtal 

INLEDNING 

1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster 
och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella företag att skapa 
globala tillverknings- och distribueringsnätverk. Företagen strävar efter att ge dem som 
investerat i dem en avkastning, men förutom detta grundläggande syfte har de också ett 
socialt ansvar: att främja välfärden i samhällena där de är verksamma. 

2. Ett minimikrav när företagen tar detta ansvar är att de värnar miljön, respekterar 
Internationella arbetsorganisationens centrala arbetsnormer och sörjer för anständiga 
löner och arbetsvillkor för anställda. 

3. [Företaget] accepterar sitt ansvar gentemot arbetstagarna för förhållandena under 
vilka dess varor eller tjänster produceras, liksom att detta ansvar utsträcker sig till alla 
arbetstagare som tillverkar varor eller producerar tjänster för [företaget] vare sig de är 
anställda i [företaget] eller inte. 

4. [Företaget] kommer att kräva av sina uppdragstagare, underentreprenörer, huvudleve-
rantörer och licenstagare (franchisetagare) att de sörjer för förhållandena och respekterar 
normerna som beskrivs i följande avtal när de tillverkar eller distribuerar varor eller 
komponenter för [företaget]. [Företaget] kommer, innan det gör beställningar hos 
huvudleverantörer, engagerar uppdragstagare och underentreprenörer eller upplåter 
licenser, att fastställa om bestämmelserna i detta avtal kommer att uppfyllas. [Företaget] 
skall använda sitt inflytande för att sörja för att dess uppdragstagare och deras 
leverantörer undertecknar liknande avtal med sina respektive fackföreningar. 

DEFINITIONER

5. För detta avtals syfte skall termen "uppdragstagare" beteckna fysiska eller juridiska 
personer som ingår avtal med [företaget] om att utföra arbete eller leverera tjänster. 
Termen "underentreprenör" betecknar fysiska eller juridiska personer som ingår avtal med 
en uppdragstagare enligt ovan om att utföra arbete eller leverera tjänster som har 
anknytning till, eller ingår, i ett avtal med [företaget]. Termen "huvudleverantör" betecknar 
fysiska eller juridiska personer som till [företaget] levererar material eller komponenter som 
används i slutprodukter, eller de slutliga varorna, som säljs av [företaget]. 
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Termerna "licens-" och "franchisetagare" betecknar fysiska eller juridiska personer som 
enligt avtal med [företaget] i något syfte använder [företagets] namn eller dess erkända 
märkesnamn eller märkesprofiler. 

I den följande texten skall termen "uppdragstagare" beteckna alla uppdragstagare, deras 
underentreprenörer, huvudleverantörer och licens- eller franchisetagare. 

BESTÄMMELSER

6. [Företaget] och dess uppdragstagare som deltar i tillverkningen och/eller distributionen 
av varor för [företaget] skall sörja för följande: 

Arbetstagarna skall ha valt anställning av fri vilja 

Det skall inte förekomma något tvångsarbete, inklusive träldom eller ofrivilligt fängelse-
arbete (ILO-konventioner nr 29 och 105). Arbetstagare skall heller inte tvingas att göra 
depositioner eller lämna sina identitetshandlingar hos arbetsgivaren. Detta gäller även 
företag som tillhandahåller arbetskraft till [företag]. 

Det skall inte ske någon diskriminering eller förekomma något hot i anställningen 

Jämställdhet och likabehandling skall gälla oavsett ras, hudfärg, kön, religion, politisk 
åskådning, nationalitet, sexuell inriktning, social härkomst eller andra särskiljande 
kännetecken (ILO-konvention nr 111). 

[Företaget] skall sörja för att män och kvinnor erhåller lika lön för arbete av lika värde (ILO-
konvention nr 100). 

Fysisk och psykisk misshandel, hot därom och andra hotelser från arbetsgivarens sida är 
strikt förbjudna. 

Det skall inte förekomma något barnarbete 

Det skall inte förekomma något barnarbete. Reglerna i ILO-konvention nr 138 om 
minimiålder för anställning eller i nationella lagar, vilka som än är striktast, skall följas.  
Reglerna i ILO-konvention nr 182 om de värsta formerna av barnarbete skall följas. 

Företag skall ge ett ekonomiskt stöd för att garantera att tidigare barnarbetare får en 
möjlighet till utbildning. Barnarbetare skall, om det upptäcks att [företaget] eller dess 
leverantörer har anställt några sådana, om möjligt ersättas av en familjemedlem för att 
familjen ifråga skall behålla sin inkomst. 

Föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt skall respekteras 

Alla arbetstagares rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollek-
tivt skall erkännas (ILO-konventioner nr 87 och 98). Arbetstagarrepresentanter skall inte 
diskrimineras, och de skall ha tillträde till alla arbetsplatser som krävs för att de skall kunna 
utföra sina representativa uppgifter (ILO-konvention nr 135 och Rekommendation nr 143). 
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Företaget skall ha en positiv inställning till fackföreningarnas verksamhet och en öppen 
attityd till deras organisationsverksamhet. Under konflikter mellan arbetstagarna och 
företagsledningen skall [företaget] inte anställa nya arbetstagare för att ersätta sådana 
som deltar i konflikten. 

Det skall betalas anständiga löner 

Löner och förmåner som betalas för en normal arbetsvecka skall uppgå till minst de lagliga 
och branschbestämda miniminivåerna, och alltid vara tillräckliga för att fylla arbetstagarnas 
och deras familjers grundbehov samt inbegripa en fritt disponibel inkomst. 

Arbetstiderna skall vara rimliga 

Arbetstiderna, inklusive övertid, skall regleras för att garantera att deras längd inte skall få 
menliga effekter på arbetstagarnas hälsa och andra aspekter av det produktiva livet. På 
fackligt organiserade arbetsplatser måste villkoren för och omfattningen av övertiden göras 
till föremål för kollektiva förhandlingar. På fackligt oorganiserade arbetsplatser måste 
övertid vara frivillig. Överdrivet övertidsarbete kan inte rättfärdigas och måste elimineras. 
Övertidsarbete skall inte vara något substitut för otillräckliga reguljära löner. 

Arbetsförhållandena skall vara anständiga 

Det skall sörjas för en säker och hälsosam arbetsmiljö, och den bästa tillgängliga arbetar-
skyddspraxisen skall tillämpas, med hänsyn tagen till allmänt tillgänglig kunskap i 
branschen och särskilda hälsorisker. 

GENOMFÖRANDE

7. [Företagets] anställda skall informeras muntligt eller skriftligt om alla bestämmelser i 
detta avtal. 

8. [Företaget] skall kräva av sina uppdragstagare att de stöder och samarbetar i genom-
förandet och övervakningen av detta avtal genom att ge övervakningskommissionen som 
beskrivs nedan obegränsat tillträde till deras anläggningar och genom att prompt göra all 
relevant information tillgänglig för kommissionen.  

9. Uppdragstagare som man finner kränker en eller flera bestämmelser i detta avtal skall 
vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla bestämmelserna och i annat fall mista rätten att 
producera, eller organisera tillverkningen av, varor för [företaget]. 

10. Frågor som rör tolkning av bestämmelserna i avtalet skall lösas i enlighet med 
proceduren som beskrivs i övervakningsavtalet. 

11. Bestämmelserna i detta avtal utgör endast miniminormer. [Företaget] avser inte, och 
kommer inte, att använda, eller tillåta uppdragstagare att använda, dessa miniminormer 
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och minimivillkor som maximinormer, eller som de enda villkor som [företaget] tillåter. 
[Företaget] kommer heller inte att låta dem utgöra grundvalen för yrkanden om vilka 
anställningsnormer eller -villkor som bör erbjudas. 

12.  Principer för övervakning av genomförandet: 

��Det skall bildas en övervakningskommission bestående av ett lika stort antal 
representanter för [företagets] ledning och fackliga representanter. 

��I fall av dödläge i förhandlingar skall medling ske av ILO eller av en neutral part som 
[företagets] ledning och den fackliga sidan kommer överens om. 

��[Företaget] skall stå för kostnaderna för all övervakningsverksamhet. 




