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SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars
uppgift är att granska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklings-
länder. Målet är att detta ska bidra till att minska sociala och miljömässiga miss-
förhållanden. SwedWatch har fem medlemsorganisationer; Lutherhjälpen, Svenska
Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Utbildning för biståndsverksamhet
(UBV) och Miljöförbundet Jordens Vänner. I denna studie samarbetar Swed-
Watch med Lutherhjälpen, UBV och Afrikagrupperna som tillsammans, i anslut-
ning till denna rapport, riktar rekommendationer till berörda svenska företag.

Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och
utvecklingssamarbete. I över 50 år har organisationen bistått människor i nöd
världen över. Lutherhjälpen stöder fattiga och utsatta människor oavsett religion,
nationalitet, hudfärg eller politisk uppfattning. Arbetet handlar om att värna liv
och skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna vill-
kor, samt att bekämpa orsakerna till fattigdom och förtryck.

UBV/Latinamerika är en solidaritetsförening, som arbetar för en demokratisk
och hållbar utveckling samt en rättvis fördelning av världens resurser. UBV priori-
terar arbetet med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt demokrati.
Våra samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolk, bonde- och lantarbetar-
organisationer samt ungdomsorganisationer.

I Sverige arbetar UBV med opinionsbildning och med information genom tid-
skriften Latinamerika, skrifter, hemsidan samt föreläsningar.

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som
arbetar i Sverige och södra Afrika för fred, rättvisa och jämställdhet mellan män-
niskor oberoende av nations-, ras-, klass- eller könstillhörighet. I Sydafrika arbetar
organisationen bland annat med farmarbetarnas situation. I Sverige bedrivs infor-
mations- och utbildningsverksamhet samt opinionsbildning.

Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd av Sida, som dock ej medver-
kat vid utformningen och ej heller tar ställning till skriftens innehåll.



Förord

Den här rapporten handlar om de människor som producerar den frukt du köper i
din affär. Den handlar om fruktarbetare inom fruktindustrin i Chile och Sydafrika,
två utvecklingsländer som Sverige importerar färsk frukt från. Under 2004 har
SwedWatch låtit göra intervjuer med anställda inom fruktindustrin i dessa länder.
Syftet har varit att undersöka deras arbetsvillkor och se i vilken utsträckning deras
rättigheter respekteras.

Exporten av frukt är viktig för ländernas utveckling och vi tycker självfallet att det
är bra att Sverige importerar frukt från dessa och andra utvecklingsländer. Det åter-
står dock att förbättra situationen för framför allt säsongsarbetarna. De berättar i
denna undersökning om allt från långa arbetsdagar till låga löner. I Chile är säsongs-
arbetarnas fackliga rättigheter begränsade. I Sydafrika präglas industrin fortfarande
av uppdelningen mellan färgade och vita, ett arv från apartheidtiden.

Studien tar upp frågan om importföretagens och livsmedelsbutikernas makt. Den
visar på det inflytande som svenska konsumenter har när de går och handlar. De
stora svenska importörerna håller för närvarande på att utveckla innehållet och
metoderna för sitt etikarbete. Vår förhoppning är att denna rapport ska bidra till
detta arbete.

Stort tack till UBV Chile, Pamela Caro (CEDEM), Susanne Andersson (frilansjour-
nalist) och Bronwyn Page-Shipp (konsult i Västra Kapprovinsen).

SwedWatch, Lutherhjälpen, UBV/Latinamerika och Afrikagrupperna
Januari 2005
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Sammanfattning

För att svenska konsumenter ska kunna köpa färsk frukt året runt importeras det
årligen mängder med frukt från det södra halvklotet. Det finns därför en direkt
koppling mellan å ena sidan konsumenter och livsmedelsföretag i Sverige och å
andra sidan odlare, exportörer och deras anställda i utvecklingsländer. I början av
denna kedja finns säsongsarbetarna som plockar och paketerar den frukt som slut-
ligen hamnar i svenska butiker. Många av dem är kvinnor och fruktexporten har för
en del av dem lett till ett lönearbete för första gången. Jobben är dock lågbetalda och
på många sätt osäkra. Att se till att arbetarnas rättigheter garanteras återstår att
åtgärda.

Chile och Sydafrika är två av de länder Sverige köper frukt av. Enligt Statistiska
centralbyrån importerade Sverige 7 103 ton frukt från Chile 2003 till ett värde av
dryga 64,5 miljoner kronor. 1 237 ton frukt köptes in från Sydafrika till ett värde av
cirka 7,9 miljoner kronor.1 Fruktslag som äpplen, päron, persikor, nektariner, druvor,
plommon, kiwis och olika citrusfrukter köptes in.

Tre svenska inköpsföretag – ICA, Saba Frukt & Grönt och Everfresh Group – står
för merparten av importen. De tre importörerna ingår alla i multinationella livsme-
dels- och detaljhandelskoncerner. ICA ägs till 60 procent av holländska Ahold.
Everfresh Group ägs till 60 procent av den irländska fruktjätten Fyffes och Saba
Frukt & Grönt ägs till 60 procent av världens största frukt- och grönsaksföretag,
Dole Food Company Inc. Resten av ägandet är svenskt.

ICA levererar sedan frukten till landets ICA-butiker. Saba Frukt & Grönt säljer
framför allt till Coop och Axfood-koncernen2. Everfresh Group har Axfood, Bergen-
dalsgruppen3 och Coop som kunder.

SwedWatch har låtit intervjua anställda som producerar för den svenska eller den
europeiska marknaden. Intervjuerna har gjorts av en chilensk journalist, organisatio-
nen UBV/Latinamerikas utsända i Chile och en sydafrikansk konsult. SwedWatch
har också intervjuat lokala organisationer som arbetar för arbetarnas rättigheter.
Bilden som växer fram i intervjuerna liknar den som ges i större studier om fruktar-
betare i dessa länder. Samtidigt är ekonomin och levnadsvillkoren generellt sett bätt-
re i Chile och Sydafrika än i Latinamerika och Afrika i stort. Fackföreningarna har
större möjlighet att verka fritt. Det finns därför fog för att tro att säsongsarbetarnas
situation är bättre i dessa två länder än i andra fruktproducerande länder i Latin-
amerika och Afrika.

De säsongsarbetare som SwedWatch har intervjuat i Chile arbetar direkt eller
indirekt för företag som säljer till den svenska marknaden. De flesta uppger att de
tjänar ungefär den chilenska, lagstadgade minimilönen om de arbetar med de vanli-
gaste uppgifterna; skötsel, plockning och paketering. De som får provision, arbetar
extra snabbt, mycket övertid eller med mer avancerade uppgifter kan tjäna mer.
Ofta är de arbetslösa några månader per år. Den chilenska minimilönen är avsedd att
kunna täcka de allra mest basala behoven. De flesta som vi har intervjuat beskriver
hur de har svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop.

3

1 SCB:s statistik inbegriper inte den frukt som kommer till Sverige via andra länder. Frukten som säljs
på fruktmarknaden i Rotterdam hamnar till exempel i den holländska statistiken.
2 I Axfood-koncernen ingår Willys, Hemköp, Dagab, Axfood Närlivs och samarbete sker med Spar,
Tempo, Handlar'n, med flera. 
3 BergendahlsGruppen levererar varor till AGs, City Gross, Vivo Stockholm och fristående handlare.
Enligt Vivos inköpsavdelning köps frukten in direkt från bland andra Saba och Everfresh Group.



En del av de intervjuade anställs av tredje part, så kallade mellanhänder. Både orga-
nisationer och anställda är överens om att det ökar risken för dålig behandling och
åsidosatta rättigheter. Samtidigt ökar användningen av mellanhänder i Chile. Några
personer berättar att de periodvis saknar skriftliga kontrakt, vilket är ett brott mot
chilensk lagstiftning.

Arbetsdagarna är under högsäsong långa. I SwedWatchs stickprov, liksom i andra
undersökningar, berättar anställda om arbetsdagar på 12–16 timmar under högsä-
songen i packhusen. Övertiden uppfattas inte alltid som frivillig. Så gott som alla
som SwedWatch har intervjuat upplever att de har begränsade eller inga möjlig-
heter att föra fram krav och önskemål för att förändra sin arbetssituation. De är
rädda för att förlora jobbet om de organiserar sig eller säger vad de tycker.

Bilden i Sydafrika både liknar och skiljer sig från den i Chile. Gemensamt för de
båda länderna är säsongsarbetarnas svåra situation. SwedWatch har valt ut tre far-
mer i landet som alla producerar för export till Skandinavien eller Europa. De som
anställs via mellanhänder verkar ha klart sämre arbetsförhållanden än de som är
direkt anställda av det producerande företaget.

Vissa anställda uppger att de saknar eller inte förstår sina kontrakt, vilket är ett
brott mot den sydafrikanska lagen. Flera anställda anser att lönerna är för låga. På en
farm tjänar majoriteten under minimilönenivå och kvinnorna får lägre lön än män-
nen för sitt arbete. Två av de tre undersökta farmerna uppvisar brister i sitt arbete
med hälsa, säkerhet och jämställdhet.

Ingen information om antifacklig verksamhet framkom i stickprovsundersökning-
en i Sydafrika. Det visade sig dock att säsongsarbetarens möjlighet att påverka sin
situation är begränsad eller obefintlig, precis som i Chile. I båda länderna uppger
enskilda organisationer att myndigheternas kontroll av att arbets- och miljölagarna
följs är bristfällig.

SwedWatchs undersökning tyder på att fast anställd personal har det klart bättre än
säsongsarbetarna, exempelvis när det gäller löner, anställningstrygghet och möjlighe-
ter till inflytande. International Labour Organisation (ILO) är FNs organisation för
arbetsrättsfrågor. Den arbetar för att varje anställd, inte bara fast anställda, ska ha
rätt till vad organisationen definierar som ett anständigt jobb (The Decent Work
Agenda). Arbetsvillkoren ska präglas av värden som frihet, rättvisa, säkerhet och
mänsklig värdighet. ILO påminner bland annat om att det är var och ens rättighet
att få lov att organisera sig och förhandla kollektivt. Ett anständigt arbete innefattar
också en lön som är tillräckligt stor för att de grundläggande ekonomiska och socia-
la behoven ska kunna täckas. Ett socialt skydd ska finnas, diskriminering får inte
förekomma och arbetsplatserna ska vara säkra. SwedWatchs undersökning visar att
säsongsarbetarna i Chile och Sydafrika inte är garanterade alla dessa rättigheter.

ICA, Saba och Everfresh Group anser att de har ett ansvar för hur säsongsarbetarna
har det. De har dock svårt att säga var de anser att gränsen för detta ansvar går. För
närvarande riktar de svenska inköpsföretagen miljörelaterade krav gentemot sina
fruktleverantörer, framför allt genom certifieringen EurepGap. EurepGap innehåller
krav som syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel. Certifieringar
som denna verkar ha lett till positiva effekter i både Chile och Sydafrika. Våra inter-
vjuer med anställda tyder dock på att just säsongsarbetarnas kunskap om vilka
medel som används och om de är tillräckligt skyddade mot eventuella risker är
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begränsad. Resultaten av certifieringsorganens kontroller är heller inte offentliga, vil-
ket gör det svårt att utvärdera EurepGaps effekter närmre.

Tidigare ställde EurepGap även krav på att arbetsvillkor, löner, arbetstider, facklig
verksamhet, med mera skulle vara i enlighet med ländernas lagstiftning. Dessa skriv-
ningar har nu tagits bort. SwedWatchs undersökning visar dock på vikten av att tyd-
liga krav som rör de anställdas rättigheter ställs.

I anslutning till denna undersökning rekommenderar Afrikagrupperna samt SwedWatchs
medlemsorganisationer Lutherhjälpen och UBV/Latinamerika de svenska fruktföretagen
följande, i syfte att förbättra de anställdas situation: 

1. Fruktimportörernas val av leverantörer
Vi rekommenderar att de svenska inköpsföretagen prioriterar långsiktiga samarbe-
ten med sina leverantörer samt att de premierar de företag som tar ett socialt och
miljömässigt ansvar.

2. Krav som bör ställas på leverantörerna
Lönenivåer: Minimilönerna är i många länder väldigt lågt satta. Inköpspriset ska

sättas på en sådan nivå att det är möjligt för producenterna att betala ut löner som
det går att leva på (FNs deklaration för mänskliga rättigheter, artikel 25:1).

Övertid: Övertid måste vara frivillig. De som tackar nej till övertid får inte straffas.
Om order kommer in i sista minuten finns det risk för att det i praktiken blir omöj-
ligt för leverantörerna att leva upp till detta krav.

Skriftliga kontrakt: Varken i Chile eller i Sydafrika har alla säsongsarbetare skrift-
liga kontrakt, vilket försämrar deras rättigheter och strider mot ländernas lagstift-
ning. Kontraktet måste vara skrivet på ett språk som den anställde förstår.

Möjlighet att påverka: Alla anställda bör ges en reell möjlighet att organisera sig
fackligt (ILO:s konventioner nr 87, 98). Om organiseringsgraden bland anställda är
låg, bör andra vägar för påverkan skapas så att även säsongsarbetarna ges en möjlig-
het att påverka sin arbetssituation. Ingen ska behöva vara rädd för att bli av med sitt
arbete eller att inte bli anställd igen för att han eller hon för fram önskemål eller krav.

Hälsa och säkerhet: Krav på att alla arbetare har en hälsosam och säker arbetsmiljö
(ILO:s konvention nr 184). Här är det viktigt att även säsongsarbetarna får en
ordentlig information och utbildning i hälsa och säkerhet. Detta gäller såväl infor-
mation om bekämpningsmedel som andra arbetsmiljöfrågor.

3. Övergripande rekommendationer om etikarbete, uppföljning, kontroll, med mera
Kraven bör inte bara riktas mot leverantörerna, utan fruktproducenterna under

dem och – inte minst – de externa arbetsgivarna (mellanhänderna), om de ska kunna
förbättra säsongsarbetarnas situation. Det finns även ett behov av ett genus- och ett
åldersperspektiv i etikarbetet, eftersom det finns tecken på att män, kvinnor, yngre
och äldre behandlas olika.

Uppförandekoder och certifieringssystem, inklusive EurepGap, är ofta initiativ som
kommer uppifrån. Det är därför viktigt att även lyssna till anställda och lokala orga-
nisationer för att nå en verklig förankring och effekt. Endast de vet vad som saknas
och vilka förändringar som behövs.

Frågan om kontroll och inspektioner måste också ses som central. För närvarande
utför ofta inköparna kontrollerna. Det är viktigt att de har god kunskap i etik- och
kontrollarbete.
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4. Utöka utbudet av rättvisemärkt frukt
Ett sätt att garantera att rekommendationerna ovan följs är att välja rättvisemärkta
produkter. I Sydafrika finns till exempel flera leverantörer av rättvisemärkt frukt. På
den svenska marknaden finns för närvarande bara rättvisemärkta bananer.

Vad du kan göra som konsument?
Lutherhjälpens, UBV/Latinamerikas och Afrikagruppernas råd till konsumenterna:

Köp gärna frukt som kommer från utvecklingsländer – och ställ samtidigt krav på
din livsmedelsbutik! Förklara att du söker frukt som är producerad på ett etiskt för-
svarbart sätt. Att ställa en enkel fråga i butiken är ett effektivt sätt att visa att man
bryr sig.

Kräv att inköpsföretagen ser till att internationella konventioner respekteras i hela
produktionskedjan

Köp gärna rättvise- eller KRAV-märkt frukt. På så sätt signalerar du att du som
konsument är villig att betala för en hälsosam arbetsmiljö och drägliga arbetsvillkor.
Berätta att det finns ett flertal rättvisemärkta frukter och att du som konsument öns-
kar dem i din butik

1. Metod
SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation som ska-
pades i september 2003. Vår uppgift är att granska svenska företags handel med och
verksamhet i utvecklingsländer. Målet är att detta ska bidra till att minska sociala
och miljömässiga missförhållanden. Verksamheten finansieras främst av Sida-medel.

SwedWatch har fem medlemsorganisationer; Lutherhjälpen, Naturskyddsföre-
ningen, Fair Trade Center, UBV/Latinamerika och Miljöförbundet Jordens Vänner.
I denna studie samarbetar SwedWatch med Lutherhjälpen, UBV/Latinamerika och
Afrikagrupperna som tillsammans, i anslutning till SwedWatchs rapport, riktar
rekommendationer till de svenska företag som köper in frukt från utvecklingsländer.

Studien bygger både på förstahandsinformation och på andrahandsuppgifter. Under
2004 har SwedWatch låtit göra intervjuer med anställda inom fruktindustrin i både
Chile och Sydafrika. Syftet med intervjuerna har varit att få in uppgifter om exem-
pelvis löner, arbetsvillkor och fackliga rättigheter samt att höra de anställdas åsikter
om sin arbetssituation. Uppgifterna har sedan jämförts med större undersökningars
och resultat.

I Chile har totalt 15 intervjuer gjorts med anställda som antingen arbetar för de
företag som exporterar till Sverige eller på de odlingar som levererar till dessa
exportföretag. En del av intervjupersonerna har varit anställda direkt av exportföre-
taget eller odlaren, andra via så kallade mellanhänder som förser företagen med
arbetskraft. Fokus har legat på säsongsarbetarna, eftersom det är denna grupps situa-
tion som för närvarande uppmärksammas mest av lokala organisationer i Chile.
Endast två av de intervjuade är fast anställda av sin arbetsgivare.

Intervjuerna har gjorts av UBV/Latinamerikas utsända Anna Olsson och den chi-
lenske journalisten Jaime Penela Lopez. De anställda har intervjuats utanför arbetet
och deras namn är fingerade i rapporten för att deras anonymitet ska kunna garan-
teras.4
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Alla har intervjuats individuellt. Tre av intervjupersonerna arbetar hos ICAs leveran-
tör Copefrut och ytterligare tre på odlingar som levererar sin frukt till detta företag.
Fem anställda som arbetar för Sabas leverantör, Dole Chile, har intervjuats samt fyra
personer som arbetar för Viconto, den fruktexportör som har Everfresh Group som
kund.

SwedWatch har också tagit del av en studie som den chilenska organisationen
CEDEM utförde under 2003 på uppdrag av Oxfam International. CEDEM inter-
vjuade då tio kvinnliga säsongsarbetare som arbetade för exporterande fruktföretag.
Organisationen genomförde även en gruppintervju med personer som arbetade för
säsongsarbetarnas rättigheter inom någon organisation eller mindre grupp.

I Sydafrika har både fast anställda och säsongsarbetare intervjuats på företag som
producerar frukt för export i Västra Kapprovinsen. Tre farmer har valts ut vilka alla
producerar för den skandinaviska eller europeiska marknaden. Sannolikheten för att
deras frukt kommer till svenska butiker måste därför bedömas som stor. Från en lista
på tolv farmer, som tagits fram av sydafrikanska konsulter och organisationer, valde
SwedWatch ut tre som ska vara så representativa som möjligt för produktionsanlägg-
ningarna i området.

Intervjuerna har gjorts av Bronwyn Page-Shipp, konsult med omfattande kunskap
om de arbetsförhållanden och rättsliga regler som gäller i området. De uppgifter
som har framkommit under intervjuerna har jämförts med större undersökningar
om fruktindustrin i landet. Tre arbetare på respektive farm har intervjuats individu-
ellt. Sedan gjordes två gruppintervjuer, en på farm B där tolv arbetare deltog och en
på farm C där 20 arbetare deltog.

Underlagen i de båda länderna ska ses som stickprov i syfte att få indikationer om
hur de anställda som producerar för den svenska eller europeiska marknaden har
det. SwedWatch gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av förhållandena hos
de leverantörer och odlare vars anställda har intervjuats. Däremot bekräftar Swed-
Watchs undersökning i stora delar den bild som ges i större studier på området.
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2. Bakgrund

De senaste decennierna har många utvecklingsländer satsat stort på så kallade icke-
traditionella jordbruksprodukter.5 Till dessa hör färsk och beredd frukt, juicer, grön-
saker, blommor och nötter. De kan skiljas från mer traditionella exportvaror som
bomull, bananer, kaffe och socker. Inkomsterna från de senare föll kraftigt under 80-
talet medan satsningarna på de ”nyare” varorna ökade. Ny teknik gjorde det möjligt
att exportera varor som färsk frukt över halva jordklotet. I rika västländer ökade
efterfrågan på grund av högre inkomster och nya preferenser när det gällde mat.6

I Latinamerika såg nationella och internationella beslutsorgan exportsatsningarna
som sätt att få till stånd ekonomisk tillväxt, att göra det möjligt att betala av skulder
och att minska beroendet av de traditionella jordbruksprodukterna.7 På många sätt
har detta varit framgångsrikt. Fruktexporten har exempelvis skapat fler företag och
många arbetstillfällen runt om i Latinamerika, inte minst för kvinnorna.8

Chile var ett av de länder som gick i fronten för denna utveckling. Fruktboomen,
eller ”el boom frutícola” som den kallades i Chile, inträffade på 80-talet då expor-
ten på allvar tog fart .9 Mellan 1962 och 1988 ökade Chiles fruktexport mer än tju-
gofalt.10 Fruktproduktionen är fortfarande en viktig byggsten i Chiles ekonomi.
Exporten av frukt står för närvarande för åtta procent av landets totala export och
13–15 procent av den arbetsföra befolkningen uppskattas arbeta med produktion av
frukt.11 Även i Sydafrika är fruktproduktionen av betydelse. Den står för två procent
av landets totala export och åtta procent av Sydafrikas arbetskraft har sin inkomst
från fruktproduktionen.12

Olika studier visar dock också på negativa sociala och miljömässiga effekter. Syftet
med denna rapport är att studera dessa effekter och se vilket ansvar och vilken möj-
lighet att påverka svenska konsumenter och inköpsföretag har.

I Sverige ökar för närvarande konkurrensen mellan livsmedelskedjorna. Nya aktörer,
som Willys, Lidl och Netto har tillkommit på marknaden och lockar med låga pri-
ser även på frukt. Under hösten 2004 började lågpriskedjorna konkurrera om lägsta
priset på bananer.Vinnaren erbjöd bananer för under fem kronor kilot.13 ”Våra inkö-
pare är fruktade i hela världen. Det syns på prislappen”, skrev livsmedelskedjan
Willys i sin reklamsatsning samma höst. SwedWatch vill med denna rapport upp-
märksamma att svenska konsumenters och inköpares krav på exempelvis låga priser
ofta får effekter längst ner i produktionskedjan.

8

5 En annan term för dessa grödor är högvärdesprodukter (eng. high value exports).
6 Thrupp (1995), ”Bittersweet harvests for global supermarkets”, s vii, viii, 2 och 3.
7 Thrupp (1995), ”Bittersweet harvests for global supermarkets”, s 3.
8 Thrupp (1995), ”Bittersweet harvests for global supermarkets”, s 6 och 62, Barrientos (2002), 

”Extending social protection to informal workers in the horticulture global value chain”, s 2 och 41. 
9 Barrientos et al (1999), ”Women and agribusiness”, s 62.
10 Thrupp (1995), ”Bittersweet harvests for global supermarkets”, s 18.
11 Uppgifter från Chiles Ambassad i Stockholm, oktober 2004.
12 Uppgifter från Deciduous Fruit Producers Forum, South Africa, november 2004.
13 Svenska Dagbladet den 3 september 2004.



3. Den svenska fruktimporten 

Importen av frukt till Sverige sköts framför allt av tre företag: ICA, Saba Frukt &
Grönt samt Everfresh Group. Tillsammans har de runt 90 procent av marknaden
och deras marknadsandelar är ungefär lika stora.14 Alla tre ingår i multinationella
livsmedelskoncerner. ICA ägs till 60 procent av holländska Ahold, världens tredje
största detaljhandelsföretag.15 Everfresh Group ägs till 60 procent av den irländska
fruktjätten Fyffes, som är Europas ledande importör och distributör av frukt och
grönsaker.16 Saba Frukt & Grönts moderbolag ägs till 60 procent av Dole Food
Company Inc, världens största frukt- och grönsaksföretag.17 Resten av ägandet är
svenskt.

De tre svenska inköpsföretagen levererar den färska frukten till olika livsmedels-
butiker och restauranger runt om i Sverige. ICA levererar frukt till landets ICA-buti-
ker. Saba Frukt & Grönt säljer framför allt till Coop och Axfood där bland annat
Willys, Dagab och Hemköp ingår.18 Everfresh Group har Axfood, Coop och
Bergendalsgruppen (AGs, City Gross och fristående handlare)19 som kunder.

SCB:s statistik över fruktimporten till Sverige visar att en betydande andel kom-
mer från utvecklingsländer som Chile och Sydafrika. Enligt SCB köptes 7 103 ton
frukt in 2003 från Chile till ett värde av 64 560 000 SEK. 1 237 ton frukt impor-
terades från Sydafrika till ett värde av 7 890 000 SEK.20 Från Chile importerades
äpplen, päron, druvor, plommon, persikor, nektariner, kiwi, avokado och bär.21

Citrusfrukter, äpplen, päron, druvor, nektariner, persikor, plommon och aprikoser
importerades från Sydafrika.22 SCB:s statistik är dock inte fullständig. Den frukt som
kommer till Sverige via andra länder är inte inräknad. Frukten som säljs av leveran-
törer från hela världen på fruktmarknaden i Rotterdam hamnar till exempel i den
holländska statistiken.

De svenska fruktimportörerna har inte velat ge ut någon egen importstatistik till
SwedWatch. Enligt Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA, är dock Chile och
Sydafrika två viktiga fruktländer för Sverige.

– De största är givetvis de europeiska länderna, som Spanien och Holland. Men
om man slarvigt definierar de andra som kategorin ”oversea”, är Chile och Sydafrika
två av de stora länderna.

När det gäller den chilenska frukten köper ICA för närvarande främst från den
chilenska exportören Copefrut. Saba Frukt & Grönt har framför allt Dole Chile som
leverantör. Everfresh Group handlar bland annat av den chilenska fruktproducenten
Viconto. Den sydafrikanska frukten importerades framför allt från Capespan (ICA,
Saba och Everfresh Group), Dole Sydafrika (Saba) och Fruitways (ICA).
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14 Uppgifter från Everfresh Groups vd Lars Åström den 19 oktober 2004. 
15 För närvarande innehar ICA Förbundet Invest AB 40 procent och Ahold 60 procent av aktierna i
företaget. Ägarinflytandet delas dock lika.
16 Everfresh Group var ursprungligen ett svenskt familjeföretag. I maj 2004 köpte Fyffes plc in sig i
företaget. Resterande aktieposter innehas för närvarande av tre svenskar, bröderna Michael och
Robert Larsson samt Tomas Olausson. 
17 Axel Johnsson AB äger 25 procent av aktierna och KF resterande 15 procent. 
18 I Axfood-koncernen ingår Willys, Hemköp, Dagab, Axfood Närlivs och samarbete sker med Spar,
Tempo, Handlar'n, med flera. 
19 BergendahlsGruppen levererar sedan januari 2005 även varor till Vivo Stockholm. Enligt Vivos
inköpsavdelning köps dock frukten in direkt från bland andra Saba och Everfresh Group.
20 Uppgifter från SCB:s statistikdatabas.
21 Uppgifter från SCB:s statistikdatabas och företagens inköpare.
22 Ibid.



4. Chile – säsongsarbetarna som plockar och
paketerar den chilenska frukten
Chile beskrivs ofta som det ekonomiskt mest framgångsrika landet i Latinamerika.
På 1980-talet levde runt 40 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.
1998 hade andelen sjunkit till en femtedel. De flesta chilenare har kommit att få det
bättre under de senaste decennierna. Inkomstklyftorna är dock fortfarande stora.23

Den frukt som exporteras från Chile plockas och paketeras i stor utsträckning av
säsongsanställda kvinnor och män, så kallade temporeros. Nästan hälften av landets
jordbruksanställda uppskattas vara tillfälligt anställda.24 En del av dem bor på lands-
bygden, andra i städerna. En tredjedel av samtliga tillfälligt anställda på landsbygden
uppskattas leva i fattigdom. Motsvarande siffra för de tillfälligt anställda i städerna
är 55 procent.25

10

CHILE

I Chile är arbetsdagarna ofta längst på packanläggningarna under högsäsong. På denna
hanteras körsbär för export till USA.

23 Utrikespolitiska institutets Landguiden.
24 Chiles planerings- och samarbetsministeriums uppgifter (CASEN 2000), refererad av Caro (2003), s 2.
25 Riquelme (2000) refererad i ”Consequences and costs of precarious employment for women wor-
kers in the agro-export sector” (2003), s 2. 
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4.1. Osäkra anställningar och låga löner

I stor utsträckning är det säsongsarbetarna som får Chiles fruktindustri att gå runt.
Säsongsarbetarna tas in när säsongen börjar för att plocka och paketera frukten som
sedan går på export. Ofta är de arbetslösa under delar av året och har små möjlig-
heter att få ett annat arbete efter säsong. De utgör en på många sätt heterogen
grupp. I genomsnitt är dock säsongsarbetaren mellan 30 och 40 år och har familj.26 

Många säsongsarbetare är kvinnor, vars löner är av stor betydelse för familjens för-
sörjning. Enligt CEDEM, en organisation som arbetar för kvinnornas rättigheter,
handlar kvinnornas arbete inte om att skapa en extrainkomst utan att om få famil-
jens ekonomi att gå runt. En del av familjerna lever på lån och krediter under de
månader som de inte lyckas få något arbete, skriver CEDEM, skulder som sedan
betalas tillbaka då de får lön igen.27 De säsongsarbetare som SwedWatch har inter-
vjuat arbetar vanligtvis mellan 6–11 månader om året.

Förra säsongen paketerade Isabela frukt för export för företaget Dole Chile. Hon
berättar att hon inte hade någon fast lön, i stället fick hon betalt efter hur mycket
hon plockade. Om hon hade tur tjänade hon 1 650–2 200 SEK i månaden.28 Oftast
blev det dock mindre. Hon började arbeta inom jordbruket när hon var 16 år, nu är
hon 42.

– I mitt hushåll är det bara jag som har en inkomst och jag försörjer min dotter
och hennes två barn, mina barnbarn. Lönen skall räcka till allt, avbetalning på huset,
el, vatten, gas, mediciner och så mat förstås. Just nu är jag utan jobb och ligger efter
med avbetalningarna på huset.

En nationell undersökning 1998 visade att hälften av de manliga säsongsarbetarna
inom Chiles jordbruk tjänade under den lagstadgade minimilönen. Motsvarande
andel för kvinnorna var 60 procent.29 För närvarande motsvarar minimilönen cirka
1 350 SEK i Chile och är avsedd att kunna täcka de allra mest basala behoven. De
flesta av säsongsarbetarna i SwedWatchs stickprovsundersökning uppger att de tjä-
nar i nivå med minimilönen om de arbetar med de vanligaste uppgifterna; skötsel,
plockning och paketering. Ingen tjänar under minimilönenivå. De som får provision,
arbetar snabbt eller mycket övertid kan tjäna mer, liksom de som arbetar med mer
avancerade uppgifter.

Ricardo har arbetat 14 säsonger på Viconto. Han arbetar 11 månader om året och
kontrakt skrivs var tredje månad. Han får dock ingen fast anställning. Han önskar att
anställningsförhållandena var tryggare och att säsongsarbetarna fick en högre lön.
För närvarande motsvarar hans lön minimilönen. Ibland får han en extra bonus
utöver det. Lönen räcker till mat, men inte så mycket mer, säger han. Han är 33 år
gammal och bor hos sina föräldrar.

SwedWatchs undersökning, liksom andra studier, visar på att löneformerna inom
fruktsektorn varierar. Lön kan sättas per timme, dag, vecka eller månad eller efter
hur mycket den anställde plockar eller packeterar. Ibland är en del av lönen fast och
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26 Elgstrand et al (1998) ”Fruit production, pesticides and the health of women workers”, s 5 och
Barrientos (2002) ”Extending social protection to informal workers in the horticulture global value
chain”, s 15.
27 Caro (2003), ”Consequences and costs of precarious employment for women workers in the agro-
export sector”, s 13.
28 Löner med mera är omräknade i svenska kronor enligt Forex växelkurs, november 2004.
29 CASEN98 refererad i Barrientos (2002), ”Extending social protection to informal workers workers
in the horticulture global value chain”, s 21.



en del provision. Ibland är hela lönen baserad på hur mycket som presteras. Enligt
CEDEM händer det att de som går på ackordslön och saknar skriftliga kontrakt inte
får betalt för veckans alla dagar om arbetet ställs in exempelvis på grund av regn. För
dem blir i stället arbetad dag lika med betald dag.30 

– När det regnar arbetar vi inte, därför betalar de inte för de dagarna. Förra veck-
an jobbade vi måndag, onsdag, fredag och lördag, berättar Gabriela som arbetar på
en plantage som levererar kiwi och druvor till Copefrut.31

Beroende på familjeförhållandena och hur många månader de lyckas få anställning
per år har säsongsarbetarna olika möjlighet att få det att gå runt. Carmen som arbe-
tar som säsongsarbetare för Viconto får oftast inte jobb årets alla månader. När hon
är arbetslös går hon till kommunhuset eller vännerna och ber om hjälp:

– Det blir inte mycket pengar kvar av min lön, så det räcker inte till att spara.
Därför får jag be om lån här och där, säger hon till SwedWatch.

Carlos berättar att han har sju personer att försörja. Efter elva år som säsongsar-
betare blev han äntligen fast anställd, på en plantage som levererar äpplen till
Copefrut.32 Han började arbeta inom fruktindustrin när han var tolv år gammal och
för närvarande får han ut runt 1 430 SEK i månaden. Utöver sin lön får han en säck
med mjöl varje månad av ägaren. För att klara ekonomin försöker han tjäna lite extra
i en butik och på de egna hallonodlingarna.

– Min lön är för liten för att kunna försörja oss alla. Den räcker inte till att leva
på. Den räcker kanske till mat, men inte till kläder eller till att fixa huset.

FN:s deklaration för mänskliga rättigheter slår fast att:
”Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillför-
säkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är
nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.” (artikel 23:3)

”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans
familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och
nödvändiga sociala förmåner /../.” (artikel 25:1)

SwedWatchs undersökning tyder på att fast anställd personal har det klart bättre
än säsongsarbetarna, exempelvis när det gäller löner och anställningstrygghet. Jorge,
en man i 60-årsåldern, har arbetat som fast anställd för Viconto sedan 80-talet. Han
är änkling, lever själv på en lön på nästan 2 180 SEK i månaden och känner sig trygg
på sin arbetsplats. Han har dock noterat hur säsongsarbetarna har det klart sämre.

– Lönerna som betalas till säsongsarbetarna är mycket låga och borde givetvis vara
högre, säger han.
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30 Caro (2003) ”Consequences and costs of precarious employment for women workers in the agro-
export sector”, s 9 och 16. Barrientos (2002), ”Extending social protection to informal workers wor-
kers in the horticulture global value chain”, s 19–20. 
31 SwedWatch har inte haft möjlighet att undersöka om frukten från just denna egendom går till
Sverige eller inte, men frukten som odlas där levereras till Copefrut som ICA köper av.
32 Ibid.



4.2 Mellanhänderna och de viktiga kontrakten
Allt fler säsongsarbetare anställs via mellanhänder. I praktiken innebär det att personal-
ansvar läggs ut på en tredje part. Systemet har globalt sett kommit att bli allt vanligare
och ILO befarar att detta ökar risken för missförhållanden på arbetsmarknaden.33

Gabriela berättar hur hon en gång när hon anställdes via en mellanhand inte fick
betalt för det arbete hon utfört. Checken hon fick saknade täckning.

– Det fanns inga pengar. Det hände för tre år sedan. Numera föredrar jag helst att
inte arbeta för mellanhänder.

Carmen, som är anställd direkt av Viconto, ger samma bild och undviker därför
att arbeta för mellanhänder.

– Det finns de som funnit att företaget flyttat, försvunnit eller bytt namn när de
har gått för att hämta ut lönen.

Isabela, som förra säsongen arbetade via en mellanhand för Dole Chile, anser att
det både finns bra och dåliga mellanhänder. Hennes bild är dock att många av dem
är emot facklig organisering och därför önskar hon att systemet med mellanhänder
ska försvinna.
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Vad räcker minimilönen till?
Många som arbetar som säsongsarbetare inom fruktindustrin tjänar i nivå med
minimilönen (1 350 SEK). Från denna lön ska sedan avdrag till socialförsäkrings-
systemen göras. Möjligheten att försörja sig beror på faktorer som familjens tota-
la inkomster, hur många som ska försörjas och hur många månader som de är
utan arbete varje år. Fattigdomsgränsen ligger på cirka 480 SEK per person och
månad i städerna och cirka 325 SEK på landsbygden. 

Enligt UBV Chile går minimilönen att leva på om ingen i familjen blir allvarligt
sjuk, om man inte förväntar sig att barnen ska läsa vidare och om man inte har
krav på att åka på semester. 

Några jämförelser:
Minimilönen motsvarar cirka 1 350 SEK
Billig tvåa i Santiago utan uppvärmning, vatten och el: 1 650 SEK
Enklare bostad på 16 kvadrat: 990 SEK
Friggebodsliknande hus med indragen el och tillgång till en vattenkran: 330 SEK 
Universitetsstudier: 1 760–2 750 SEK i månaden (det finns inga gratis universi-
tetsstudier)
Högre studier på institut: cirka 550 SEK i månaden
En halvtids dagisplats: 550 SEK i städerna, 220–330 på landsbygden (gratis dagis
existerar i vissa områden)
Ett kilo bröd: 7 SEK
En liter mjölk: 5 SEK
Ett kilo äpplen: 7 SEK
Ett kilo potatis: 2,50 SEK
En dagstidning: 3,50 SEK
En bussbiljett: 4 SEK

(Källa: UBV Chile och Ministerio de Planificación y Cooperación, 2004)
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33 ILO (2003) ”Decent work in agriculture”, s 58–59.



Enligt den chilenska lagen har alla anställda rätt till ett skriftligt kontrakt. Kontraktet
är den anställdes bevis på vad man kommit överens om före anställning, men också
i stor utsträckning nyckeln till Chiles sociala skyddssystem. Ett kontrakt är centralt
när den anställdes rätt till exempelvis sjukvård eller pension ska bedömas.34 Officiell
statistik visade år 2000 att över hälften av de tillfälligt anställda kvinnorna inom den
chilenska jordbrukssektorn saknade skriftliga kontrakt.35

Jaime arbetar på en plantage som producerar druvor för Copefrut.36 Han är 24 år
gammal och säger att han trivs på sin arbetsplats. När han efter högsäsongen arbe-
tar för företaget under kortare perioder saknar han ofta kontrakt. Under dessa perio-
der har han därför sämre tillgång till sjukvård.

– Om jag blir sjuk nu går jag till vårdcentralen under kategorin ”mycket fattig per-
son”, men vid en olycka tror jag att företaget skulle ansvara för det, säger han.

Gabriela arbetar på en annan plantage som levererar till Copefrut. Hon berättar
att hon och hennes arbetskamrater saknar kontrakt och arbetsgivaren betalar heller
inte in några sociala avgifter, vilket laget kräver. I gengäld tjänar de anställda lite mer
per dag än på andra plantager, säger hon. Det är som en tyst överenskommelse mel-
lan arbetsgivaren och de fattiga säsongsarbetarna. I praktiken innebär det dock att
Gabriela har en begränsad rätt till sjukvård. Det försämrar också hennes möjlighe-
ter att få ut en pension på ålderns höst.37

– Har vi bara ett jobb är vi nöjda, säger Gabriela.

Även för dem som har skriftliga kontrakt kan osäkerheten vara stor. Anställda berät-
tar exempelvis om hur inget slutdatum sätts ut i kontrakten. De arbetar i stället tills
en specifik syssla är utförd. När sysslan är att betrakta som slutförd är det arbetsgi-
varen som bestämmer.

Daniel, som arbetar med lagring och förvaring på en av Copefruts anläggningar,
berättar hur han samma dag som intervjun gjordes hade fått reda på att hans arbe-
te var att betrakta som slutfört. Från en dag till en annan blev han arbetslös, under
en period av året då det är svårt att få andra jobb.

Rosa, som paketerar frukt för Copefrut, beskriver hur hon upplever kontrakten
som oerhört godtyckliga.

– Vi är anställda för en speciell syssla, men det där kan de fixa med som dom vill. Är
det någon dom inte gillar så säger de: Nu är sysslan utförd! Och så är kontraktet slut.
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34 Caro (2003) ”Consequences and costs of precarious employment for women workers in the agro-
export sector”, s 7–8.
35 Detta enligt en undersökning som utfördes av Chiles planerings- och samarbetsministerium (MIDE-
PLAN) år 2000, refererad i Caro (2003) ”Consequences and costs of precarious employment for
women workers in the agro-export sector”, 7–8.
36 SwedWatch har inte haft möjlighet att undersöka om frukten från just denna plantage går till
Sverige eller inte, men frukten som odlas där levereras till Copefrut som ICA köper av.
37 För att få ut minimipensionen måste det ha betalats in till systemet för den anställdes räkning i 240
månader (20 år). Enligt chilenska kvinnoorganisationer kommer många av dagens säsongsarbe-tare
inte leva upp till detta och organisationerna har uttryckt sin oro över den fattigdom som riskerar att
drabba denna grupp när de blir gamla.   



4.3 Långa arbetsdagar och ofrivillig övertid

Enligt chilensk lag får arbetsveckan inte vara längre än 48 timmar och de ska förde-
las på fem eller sex dagar. Grundregeln är att arbetsdagar som överskrider tio tim-
mar är olagliga. Enligt den chilenska organisationen CEDEM görs dock undantag för
dem som arbetar inom jordbruket. Deras arbetstid kan slås ut på årets alla dagar och
får då inte överstiga ett genomsnitt på åtta timmar per dag. I praktiken kan deras
arbetsdagar därför bli längre eftersom många saknar arbete en period varje år. Lagen
tillåter även att denna grupp arbetar på söndagar och helgdagar om arbetsuppgifter-
na gäller vattning, sådd eller skörd.38

En undersökning som genomfördes 1994 visade att de som arbetade ute i fälten
ofta arbetade åtta till tolv timmar under sex dagar i veckan. I packhusen arbetade de
anställda ofta 12–16 timmar per dag, men längre dagar kunde förekomma under
högsäsong.39 De anställda som SwedWatch har intervjuat berättar om liknande
arbetstider. Många av arbetsställningarna är obekväma och monotona. För dem som
får lön efter hur mycket de plockar eller paketerar är övertiden eller ett snabbt
arbetstempo den enda möjligheten att få högre lön.

”Strikt sett är dessa arbetsdagar inte illegala, men väl omoraliska”, skriver Pamela
Caro, utredare på organisationen CEDEM till SwedWatch.

Isabela, som arbetat på Dole Chile, berättar hur hon ofta jobbade måndag till lördag
från klockan nio på morgonen till klockan åtta på kvällen. Men arbetstiderna varie-
rade beroende på hur mycket frukt som kom in och ibland var arbetsdagarna längre.

– Ibland började vi klockan ett på eftermiddagen och slutade inte förrän klockan
fyra morgonen därpå. Om vi skulle säga ifrån skulle de avskeda oss. Jag tycker att det
är alldeles för långa arbetspass, det finns ju äldre personer som arbetar också. Men
ju mer man arbetar desto mer tjänar man ju. Tröttheten är sedan ens egen.

44-åriga Flora på Dole Chile anser även hon att arbetet är tungt. Hon arbetar som
säsongsarbetare i paketeringen.

– Jag skulle vilja ändra en del regler. För det första skulle vi behöva pauser så att
vi kunde vila och återhämta oss. Vi tvingas stå tio timmar i sträck. Vi är så utmatta-
de att vi inte ens kan göra ett bra jobb. Vi borde åtminstone få sätta oss ned ett par
minuter per dag tycker jag.

26-åriga Daniel, som arbetar för Copefrut, säger att han arbetar varannan vecka
dag och varannan natt. Tackar han nej till övertid riskerar han att inte bli erbjuden
övertid igen, hävdar han, och därför säger han alltid ja.

– Den här tiden på året blir det inte mycket övertid men under säsongen jobbar
jag ofta från sju på morgonen och många gånger slutar jag inte förrän tolv, ett på nat-
ten. Under högsäsongen kommer jag praktiskt taget inte från anläggningen och det
blir lätt 30 timmar övertid i veckan.

Inte heller Carmen, säsongsarbetare på Viconto, anser att det i praktiken är möj-
ligt att säga nej till övertid.

– Jag kan säga nej, men då anses man vara en person som ställer till problem och
så får man inte jobb nästa säsong, säger hon.
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4.4 Kvinnornas situation

Den chilenska jordbrukssektorn har kommit att förändras radikalt till följd av den
stora satsningen på fruktexport. Precis som i många andra utvecklingsländer har
denna förändring inneburit att kvinnorna i allt större utsträckning kommit att utfö-
ra lönearbete. Tidigare utförde många av landsbygdens kvinnor ett arbete som de
inte fick betalt för, men när jordbruket moderniserades och kommersialiserades kom
de att få lön för första gången i sina liv.40 Kvinnornas anställningar är dock i högre
utsträckning än männens tillfälliga. I Chile uppskattas 53 procent av de tillfälligt
anställda inom fruktindustrin vara kvinnor, medan kvinnorna endast utgör fem pro-
cent av de fast anställda.41

Kvinnorna betraktas som en särskilt utsatt grupp. SERNAM är ett rådgivande
organ inom den chilenska administrationen och fokuserar på kvinnornas situation.
I slutet av 1990-talet uppskattade det att en femtedel av de tillfälligt anställda kvin-
norna ensamma står för familjens försörjning. 30 procent uppskattades leva i fattig-
dom.42 Kvinnorna arbetar i större utsträckning än männen i packhusen där arbets-
dagarna generellt sett är längre.43 Efter långa arbetsdagar får de ofta ta hand om det
mesta av hushållsarbetet.

Rosa som är säsongsarbetare på Copefrut intervjuas efter ett långt nattpass på före-
taget. Hon har fått några timmars sömn innan hon stiger upp för att ta hand om bar-
nen.

– Barnen är i stort sett övergivna. I dag har jag nästan inte sovit någonting för i
morse var jag tvungen att skicka min äldste son till skolan och sedan följa med min
yngste till doktorn. Därefter skulle jag ordna med mat och plocka i ordning i huset.

I jämförelse med vissa av sina kvinnliga arbetskamrater känner hon sig ändå rätt
lyckligt lottad, eftersom hon har en svärmor som hjälper till när hon kan. Hon öns-
kar dock att kvinnorna skulle behandlas bättre på arbetsplatsen, särskilt de gravida.

– Behandlingen av gravida kvinnor är hemsk. För cheferna är de som värsta smitt-
härden. För ett tag sedan var det en gravid kvinna som höll på att förlora barnet för
att chefen vägrade ändra hennes arbetsuppgifter. Hon var tvungen att vända sig till
en högre chef som sedan lät henne stå vid bandet som till viss del är lugnare. För
cheferna är det bara en sak som är viktig, produktion, produktion, produktion.

Bland de som SwedWatch har intervjuat uppger alla utom en att män och kvinnor
tjänar lika mycket för liknande arbete. En säsongsarbetare påpekar dock att det ofta
är män som sitter på chefspositionerna och att de därför kan tjäna mer. Två säsongs-
arbetare berättar hur kvinnor kan ha svårt att få ledigt för att till exempel gå med
barnen till doktorn eller för att vara hemma med sjuka barn. Enligt de anställda
betraktas detta som frånvaro och leder till lägre lön.
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En säsongsarbetares vardag i Chile
Angélica är 32 år och bor i ett litet samhälle en timme söder om Santiago. Hennes
bostadsområde är ett av dem som förser fruktindustrin med arbetskraft. 

– Jag har jobbat med frukt sedan jag var liten. Tio år var jag när mamma började
ta oss med på skolloven. Men det var sedan jag gått ut gymnasiet som jag började
jobba på riktigt.

Helst hade Angélica velat fortsätta studera, men i Chile kostar studier pengar och
sådana fanns det inte tillräckligt av. Hon blev säsongsarbetare, för det var det jobb
som fanns. Nu har hon vant sig vid det livet och hon har en 7-årig dotter att försörja.

För närvarande arbetar hon på en kylanläggning, där de bearbetar körsbär och dru-
vor för export. Säsongen började i mitten av oktober och hon har kontrakt tills den
slutar. Det brukar betyda april. 

Angélica trivs med sitt jobb. Det är vad hon kan och där finns hennes vänner.
Arbetstiderna vänjer man sig vid, säger hon. Om hon kunde ändra något skulle det
vara lönen. Det är svårt att få den att räcka.

– De betalar minimilön. Det är väldigt lite. Det räcker knappt till maten, konsta-
terar Angélica.

När de sociala avgifterna dras från lönen försvinner minst en tredjedel, men det är
svårt att klaga. Det finns arbetsledare som brukar påminna om alla arbetslösa som
står utanför porten och väntar på att få deras jobb. Den som klagar riskerar att
hamna på ”svarta listan”. Då blir det ingen anställning nästa säsong. 

Enda sättet för Angélica att höja sin lön är att jobba över. Normalt sett jobbar hon
måndag till lördag. Hon vet när hennes arbetsdag börjar, men under säsongen vet
hon aldrig när den slutar. 
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En säsongsarbetares bostad nära staden Curicó. Den här familjens hem saknar vatten
och avlopp. Tvättar, diskar och borstar tänderna gör de utanför det lilla huset. Vatten bär
de i hinkar från svärmors hus strax intill.
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I fredags började hon 7.45 och jobbade till 23.30. Hon hade en och en halv tim-
mes lunch. I lördags jobbade hon till åtta på kvällen. Men det är först om ett par
månader som de riktigt långa arbetsdagarna börjar. Vid förra årets högsäsong gick
hon på sitt pass vid halv två på eftermiddagen och vid hårt tryck kom hon inte från
jobbet förrän efter två, tre på morgonen. Trots de långa arbetstiderna har de inte
mer än en halvtimmes rast och det händer att de jobbar hungriga. Men de säger
ändå inte nej till övertiden.

– Vi tjänar ju på det, konstaterar Angélica. 
I mars i fjol fick Angélica ut cirka 3 300 SEK i handen. Det var årets bästa månad. 

Angélica är den enda som försörjer dottern. För att få livet att gå ihop bor de fort-
farande hemma hos Angélicas föräldrar. En moster eller grannarna ser till dottern
när Angélica och hennes föräldrar arbetar. Hennes mamma är också säsongsarbeta-
re. Hennes pappa driver upp plantor och säljer till odlarna. 

Tillsammans får de pengarna att räcka. Tvärsöver gatan byggs nya små radhus som
kommer att kosta ungefär 660 SEK i månaden. Angélica skulle inte ha råd med det.
På deras sida gatan ligger hyrorna på en tredjedel. Billigare än så går det knappt att
bo i Chile.

Huset där Angélica och hennes familj bor är deras eget och färdigbetalt. De bru-
kar klara av räkningarna: telefonen, elen, gasen och teven. Nu står Angélica i kö för
att få ett eget hus, genom ett statligt bostadsprogram. Om hon får ihop 5 000 SEK
kan hon få ett litet hus för det. Hon har sparat pengar i ett par år och nästa år ska
hon ansöka. 

På en viktig punkt är Angélica en priviligierad säsongsarbetare. Hon jobbar även
på vintern. När säsongen i kylanläggningen är över i april söker hon arbete på en
packningsanläggning för nötter. I år gav nötterna henne jobb fram till början av sep-
tember. I drygt en månad gick hon arbetslös och väntade på att körsbären skulle
mogna.

4.5 Hälsoriskerna
Det behövs mer forskning för att man ska kunna säga hur stora hälsorisker de
anställda inom fruktindustrin utsätts för. Mest oro har frågan om bekämpningsmed-
lens effekter lett till under åren. Frågan har diskuterats i flera decennier, ändå finns
ingen forskning som ger en klar bild av hur de som besprutar fälten eller plockar och
paketerar frukten i Chile påverkas.

”Regelbundna hälsoundersökningar, för att systematiskt kunna analysera effekter-
na av att anställda exponeras för bekämpningsmedel, görs inte. Detta trots att vi
upprepade gånger har bett de berörda ministerierna om det”, skriver Bernardo
Reyes, docent på jordbruksuniversitetet i Santiago och chef för programmet för eko-
nomisk ekologi på Instituto de Ecología Política.

I slutet av 1980-talet undersöktes förekomsten av missbildningar vid ett sjukhus i
Rancagua, som är en av Chiles viktigaste fruktregioner. Hypotesen som formulera-
des var att det fanns ett samband mellan missbildningarna och användningen av
bekämpningsmedel inom fruktindustrin. Enligt studien var 60 procent av mödrarna
vars barn föddes med en viss typ av missbildningar kvinnliga säsongsarbetare.
Studien kritiserades och svenska Arbetslivsinstitutets genomgång av resultaten visar
att undersökningen hade metodologiska brister. Arbetslivsinstitutet ansåg dock att
uppgifterna var så pass allvarliga att de uppmanade till vidare forskning, men ännu
har inget skett.44

18



”Det finns ingen offentlig information. Om det har gjorts några studier sedan dess
har de inte kommit allmänheten till känna”, skriver Bernardo Reyes till SwedWatch.

Den chilenska sjuksköterskan Patricia Grau är specialiserad på förebyggande hälso-
vård och samordnar huvudstadsregionens statliga bekämpningsmedelsprogram. För
närvarande är programmet fokuserat på förgiftningar och andra akuta skador som
bekämpningsmedlen kan ge. Det är på detta område som den nationella kunskapen
för närvarande finns. Den internationella forskningen berättar om de långsiktiga ris-
kerna för exempelvis cancer, missbildningar, allergier och störningar av immunför-
svaret, säger hon. Det är svårt att bevisa sambanden, men Patricia Grau uppger att
hon är orolig för vad framtiden kan komma att visa.

– Bekämpningsmedel började bli ett problem för många år sedan. Det senaste
decenniet har användandet ökat stort. Fruktindustrin använder mycket mer
bekämpningsmedel än det övriga jordbruket. I de zoner där man odlar frukt är häl-
soriskerna därför störst, säger Patricia Grau.

Förbättringar har dock skett. På 1990-talet, efter att Chile hade odlat frukt för
export i ett par decennier, började landet se över sin bekämpningsmedelslagstiftning.
Några av de allra giftigaste medlen har förbjudits. Chile har till exempel skrivit
under Stockholmskonventionen45 som förbjuder tolv av de giftigaste och mest svår-
nedbrytbara ämnena.

Rap-AL (Red de Acción en Plaguidicas y sus Alternativas para América Latina) är ett
nätverk av organisationer och personer som arbetar för att minska användningen av
bekämpningsmedel. Nätverket finns representerat i många latinamerikanska länder
och i Chile arbetar det för närvarande för att få bort ett 40-tal medel från marknaden.
Enligt svenska Kemikalieinspektionen är en del av dessa förbjudna i Sverige på
grund av risken för exempelvis förgiftningar, cancer och reproduktionsstörningar.46

– På pappret har Chile sämre normer än de europeiska länderna, men landet lig-
ger ändå rätt bra till i Latinamerika, konstaterar nätverkets samordnare, María Elena
Rozas.

Hon påpekar dock att det är en sak att lagstifta och en annan att se till att lagar-
na följs. Enligt Rap-AL brister kontrollen i samtliga latinamerikanska länder, inklu-
sive Chile.

De svenska företagen säger att merparten av den frukt de köper in kommer från
odlingar som är certifierade enligt EurepGap. EurepGap är ett certifieringssystem
som bland annat ställer krav på en minimal användning av bekämpningsmedel i pro-
duktionen. De medel som används måste vara tillåtna inom EU. Krav ställs också på
att anställda ska ha lämpliga skyddsutrustningar. Utöver detta rekommenderar Eurep-
Gap att årliga hälsounderökningar erbjuds de som kommer i kontakt med bekämp-
ningsmedel i sitt arbete.47
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44 Elgstrand et al (1998), ”Fruit Production, pesticides and the health of women workers”, s 11.
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Ämnena kan till exempel påverka fortplantning och leda till cancer. Konventionen omfattar tolv
ämnen, däribland DDT, PCB, aldrin, dieldrin, klordan och toxafen. För mer information om
Stockholmskonventionen se www.pops.int 
46 SwedWatch har låtit Lars Lindqvist på Kemikalieinspektionen ta del av och bedöma Rap-AL:s lista. 
47 www.eurep.org.



För närvarande finns det en djungel av certifieringssystem och uppförandekoder
inom företagsvärlden och det är svårt att få en överblick. De flesta innehåller såväl
styrkor som svagheter. Patricia Grau talar generellt om de positiva effekter som
omvärldens krav på en mer miljövänlig produktion har lett till. I dag tvingas den chi-
lenska fruktindustrin följa internationella normer och den måste leva upp till euro-
peiska och amerikanska inköpares miljökrav. Enligt Patricia Grau är dessa, precis
som EurepGap, många gånger mer långtgående än den chilenska lagstiftningen.

För närvarande är det dock svårt att bedöma effekterna av EurepGap. Enligt Lars
Lindqvist, handläggare på Kemikalieinspektionen, ser de miljörelaterade kraven rela-
tivt ambitiösa ut på pappret. Hur väl systemet fungerar i praktiken är det dock svårt
att få insyn i. Kontrollerna är inte offentliga och ingen forskning finns än så länge på
området.

Oron för bekämpningsmedlens effekter märks bland de anställda som SwedWatch
har intervjuat. Det har dock inte varit möjligt att avgöra om oron är befogad eller
inte. SwedWatch kan däremot konstatera att de som intervjuats sällan känner till
vilka medel som används ute i fält och att de inte alltid vet om den utrustning de
har räcker för att de ska vara väl skyddade mot eventuella risker. På en arbetsplats
berättar en fast anställd att det mest är unga säsongsarbetare som sysslar med
besprutning.

Sonia har arbetat 20 år som säsongsarbetare i Chile. När hon intervjuas arbetar
hon för Chiquita och alltså inte för något av de företag som för tillfället säljer till
Sverige. Hennes beskrivning kan ändå exemplifiera den oro som många säsongsarbe-
tare känner.

– Själv får jag periodvis allergiska reaktioner. Jag har sett flera kvinnor som arbe-
tat när de har varit gravida och som sedan har fött missbildade barn. Det känner alla
till, men företagen säger att det inte går att bevisa att det beror på bekämpningsmed-
len. Många får problem med synen, blir förgiftade och man blir känsligare också. I
regel är arbetarna också undernärda och under vintern är de arbetslösa. Vilken extra
påfrestning som helst blir för mycket för kroppen, men vem intresserar sig för det?
Vi är ju bara säsongsarbetare. Jag har många gånger sett arbetskamrater svimma av
hunger ute i fält, men vad kan jag göra? Ingenting.
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EUREPGAP
EurepGap är ett europeiskt samarbete som startades 1997 på initiativ av Eurep,
en arbetsgrupp för europeiska återförsäljare. Målet var att enas om olika nivåer
och procedurer för att utveckla en god odlingssed. EurepGap består av olika krav
och rekommendationer som bland annat ska begränsa användningen av bekämp-
ningsmedel och konstgödsel samt garantera hygien och kvalitet. Den dokumenta-
tion som odlaren måste föra gör det möjligt att, om det skulle behövas, spåra varje
frukt tillbaka till den odling som den kom från. Krav och rekommendationer finns
som gäller de anställdas hälsa och säkerhet (skyddskläder, utbildning, med mera).
Däremot har kraven som gäller anställdas rättigheter reducerats avsevärt i versio-
nen för år 2004 (se vidare i avsnitt 9). 
Godkända organ i varje land kontrollerar att certifierade odlare följer EurepGaps
krav. Odlaren ska enligt EurepGap inte informeras i förväg om när kontrollen kom-
mer att äga rum. 

Källa: www.eurep.org
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4.6 Rätten att organisera sig

ILOs konventioner slår fast att alla arbetare har rätt att organisera sig och förhand-
la kollektivt.48 Enligt ILOs konvention nr 98 ska anställda ”ha ett adekvat skydd mot
fackfientlig diskriminering när det gäller deras anställning”. I FNs deklaration för
mänskliga rättigheter slås det fast att ”envar har rätt att bilda och ansluta sig till fack-
föreningar till skydd för sina intressen.”49 Chile har skrivit på ILO-konventionerna
och FNs deklaration gäller alla länder. Enligt Fria fackföreningsinternationalen (FFI)
tillåts dock tillfälligt anställda inom det chilenska jordbruket endast förhandla kol-
lektivt om arbetsgivaren godkänner det. Landets jordbruksanställda har heller inte
rätt att strejka under skördesäsong.50

– Vi anser att dessa begränsningar utgör brott mot de fackliga rättigheterna och
att det ökar risken för att tillfälligt anställda jordbruksarbetare utnyttjas. Att de är
tillfälligt anställda ska enligt ILOs praxis inte på något sätt påverka deras fackliga rät-
tigheter, säger Sara Hammerton, som ansvarar för FFIs årliga rapporter.

Organiseringsgraden i Chile är låg, särskilt inom jordbruket och bland säsongsarbe-
tarna.51 Det senare kan bero på flera faktorer. Begränsningar i lagen har redan
nämnts. Arbetets säsongskaraktär kan också tänkas förhindra att anställda går sam-
man. Ytterligare en förklaring kan vara systemet med mellanhänder. På en och
samma arbetsplats arbetar ofta anställda som i praktiken har olika arbetsgivare. Flera
av dem som SwedWatch har intervjuat uttrycker dock att de gärna skulle vilja orga-
nisera sig och att de tror att fackföreningar och kollektiva krav skulle kunna bidra till
att förbättra deras situation.

Pedro som arbetar på Copefrut har avtalat bort sin rätt till att förhandla kollek-
tivt .52 Att organisera sig eller föra fram obekväma åsikter skulle innebära avsked,
hävdar han.

– På företaget finns en fackförening, men bara för de fast anställda. Vi säsongsar-
betare har ingen som hjälper oss på något sätt. De fast anställda är i stort sett bara
chefer, vakter, administrativ personal, sekreterare och några städare. Men det är vi
som producerar för företaget och vi har ingen som stöttar oss, säger han.

Enligt Daniel, som arbetar på samma arbetsplats, har folk råkat illa ut när de har
fört fram krav och åsikter.

– Det finns många som har haft problem i år. De som klagar börjar cheferna kalla
”klagare” och efter första bästa anledning är de ute och kan inte komma tillbaka mer.

Isabela, som paketerat frukt för Dole Chile, är däremot med i ett fackförbund,
men hon anser att hon har haft tur. Den mellanhand som hon arbetar för har god-
känt att hon är med i facket.

– När vi är med i facket kan vi inte söka jobb hos vilken contratista som helst. Men
den jag jobbar för nu säger att jag får vara med i facket.

Skillnaden mellan de fastanställdas och säsongsarbetarnas situation märks i intervju-
erna. Jorge, fast anställd på Viconto sedan 80-talet, säger att han trivs mycket bra på
sin arbetsplats och att han inte har något att klaga på. Han är medlem i arbetsplat-
sens fackförening, som han tycker gör ett bra arbete. Just nu arbetar de för högre
löner. De har rätt att förhandla kollektivt vartannat år.

– Jag älskar mitt arbete, säger Jorge till SwedWatch.
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52 SwedWatch har tagit del av skrivningarna i kontraktet. 



Säsongsarbetaren Ricardo, som arbetar på samma arbetsplats, är däremot inte med
i facket. Enligt honom har personer som försökt bilda fack för säsongsarbetarna
avskedats.

– Vi hade en säsongsanställd som försökte bilda ett fack och hon avskedades. Om
jag vore arbetsgivare skulle jag behandla alla människor på samma sätt, oavsett om
de var fast anställda eller säsongsarbetare. Jag skulle behandla min personal bättre,
jag skulle inte låta dem jobba så hårt som vi gör på sommaren. Jag skulle också vilja
att anständiga löner betalades ut, säger Ricardo.

Önskemål som förts fram under intervjuerna gäller framför allt höjda löner, rätten till
skriftliga kontrakt och en mer respektfull behandling. Önskemålen på lön varierar. En
person säger att han tycker att minimilönen borde ligga på runt 1 520–1 630 SEK
i stället för dagens 1 350 SEK. Andra anser att lönen borde ligga på 2 200–3 000 SEK
eller mer.

Önskemål om att arbetsvillkoren i stort vore mindre osäkra förs också fram. För
närvarande är det svårt att förutse månadsinkomsten. Att få lön efter hur mycket de
plockar och paketerar kan leda till stress, påpekar några, och lönen blir mer beroen-
de av väder och hur mycket arbete det finns. En anställd önskar att de i god tid i för-
väg ska kunna få reda på när arbetsuppgiften som kontraktet gäller kommer att ta
slut. Många ser facklig organisering och kollektiva förhandlingar som en möjlig väg
för att få till stånd förbättringar. Rädslan för att själv råka illa ut skulle minska och
det skulle vara lättare att föra fram krav.

Organisationen CEDEM påpekar också hur viktigt det är att fler säsongsarbetare
ges möjlighet att organisera sig fackligt. Färska studier visar dock att den fackliga
identiteten är svag inom denna grupp. Ibland, exempelvis när det gäller kvinnorna,
har det i stället visat sig mer framgångsrikt att organisera anställda i yrkesorganisa-
tioner eller nätverk. Arbetsgivarna har i mindre utsträckning uppfattat detta som ett
hot. Samtidigt påpekar CEDEM att yrkesorganisationernas och nätverkens möjlig-
het att förhandla med arbetsgivarna är mer begränsad.

”Många av deras krav får inte tillräcklig tyngd så att de kan leda till reella föränd-
ringar. När en organisation väl har bildats ställs den dessutom snart inför problem
som brist på pengar”, skriver Pamela Caro, utredare på CEDEM till SwedWatch.
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5 Sydafrika 
– tre farmer i Västra Kapprovinsen

Sydafrika har cirka 2000 fruktproducenter och flertalet producerar för export via
något exportföretag. Under 2003 gick 75 procent av den totala sydafrikanska fruk-
texporten till länder i Europa. I Sydafrika, precis som i Chile, utför säsongsarbetar-
na en väsentlig del av produktionen. Exportsektorn inom fruktindustrin uppskattas
totalt sysselsätta cirka 283 000 arbetare, varav 65–75 procent arbetar som tillfällig
arbetskraft. Säsongsarbetarna tas i allt större utsträckning in genom mellanhänder.
På detta sätt undkommer den sydafrikanska farmägaren stora delar av sitt arbetsgivar-
ansvar. Säsongsarbetarna arbetar många gånger till låga löner och under dåliga arbets-
förhållanden. Den genomsnittlige fruktarbetaren är mellan 30–40 år och familjeför-
sörjare. Majoriteten av de tillfälligt anställda är kvinnor.53

Arbetsförhållanden varierar dock mellan olika farmer, vilket även bekräftas i
SwedWatchs undersökning. Något som verkar vara genomgående däremot är att
säsongsarbetarna behandlas klart sämre än fast anställd personal. De förmåner och
rättigheter som fast anställda åtnjuter saknar säsongsarbetarna ofta i praktiken.

5.1 SwedWatchs undersökning
SwedWatch har gjort tre nedslag i Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tre farmer har
valts ut vars frukt säljs till bland annat Skandinavien eller Europa. Sannolikheten är
stor att frukten som produceras på de tre farmerna hamnar i svenska livsmedelsbu-
tiker. Intervjuer har gjorts med både fast och tillfälligt anställda för att de ska få ge
sin bild av arbetsförhållandena på sina arbetsplatser.
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En stor del av arbetskraften på Sydafrikas fruktfarmer utgörs av tillfälligt anställda.

53 Smith, Auret, Barrientos, Dolan, Kleinbooi, Njobvu, Opondo, Tallontire (2003) ”Ethical Trade In
African Horticulture, Preleminary report for multi-stakeholder workshop”, s 3 och 4. Barrientos A,
Barrientos S W (2002) ”Extending social protection to informal workers in the horticulture global
value chain”, s 11, Fresh Produce Exporters Forum, www.fpef.co.za
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Farm A odlar citroner, päron, äpplen och plommon. 80 procent av produktionen
säljs till Capespan som sedan exporterar frukten till bland annat Skandinavien.

På farm B odlas främst äpplen och päron. Farmen saknar egen kapacitet för pake-
tering, vilket gör att frukten levereras till ett företag som sköter paketering och för-
säljning, bland annat till EU.

På farm C odlas i huvudsak äpplen och päron. Huvuddelen av företagets totala
produktion exporteras till länder inom EU.

5.2 Tillfälliga anställningar för att minska kostnaderna
Många som arbetar med att plocka och paketera frukten på de farmer som
SwedWatch har valt ut är säsongsarbetare. Farm A har 57 fast anställda som arbetar
i produktionen och mellan 350 och 400 säsongsanställda beroende på årstid.
Farmen använder sig inte av mellanhänder vid anställningar utan anställer själv den
säsongsanställda personalen, något som är ovanligt i Sydafrika.

Alla fast anställda och många av säsongsarbetarna bor på farmen. Bostäderna hål-
ler god standard, med både elektricitet, vatten och avlopp. Samtliga anställda har
skriftliga anställningsavtal. Kontrakten är skrivna på Afrikaans, men inte på isiXhosa,
det språk som majoriteten av de färgade anställda talar. Säsongsanställd personal
tecknar vanligtvis anställningsavtal för tre månader i taget. De går ofta på kontrakt
som avlöser varandra under huvuddelen av året. De får dock ingen fast anställning.

Farm B har 10 fast anställda och 16 säsongsanställda i produktionen, vilka alla bor
på farmen. Vid intervjutillfället uppskattade de intervjuade att antalet säsongsan-
ställda som bor utanför farmen uppgick till cirka 50 stycken. Företaget tillhandahål-
ler bostäder som då SwedWatchs utredare besöker farmen visar sig vara i dåligt
skick. Separata latriner har grävts en bit från bostäderna, men de fungerar inte läng-
re. De anställda har därför inte tillgång till toaletter. Husen saknar elektricitet.
Fotogen och ved är i stället de enda energikällorna. Tidigare tilläts de anställda samla
ved på farmens mark, men detta är numera förbjudet.

Företaget tar också in säsongsarbetare när det behövs. Detta sker via en mellan-
hand. Arbetarna bor antingen på närliggande farmer som inte längre är i drift eller i
bosättningsområden för svarta, så kallade townships.54

En del av de anställda saknar kontrakt. Bara de vars anställningsform ändrades från
fast anställning till säsongsanställning när företaget övertogs av nuvarande ägare har
för närvarande ett anställningskontrakt. Övriga arbetare vägrade att underteckna nya
kontrakt vid skiftet eftersom de innehöll försämrade anställningsvillkor. Enligt syd-
afrikansk lag ska en ny ägare till en verksamhet förlänga de anställdas kontrakt med
oförändrade eller bättre anställningsvillkor om inget annat avtalats med tidigare
ägare och de anställda.55 Enligt de anställda bröt den nuvarande ledningen mot lagen.

– Alla arbetsvillkor har förändrats under den nye ägaren trots att de sa att det inte
skulle bli så, säger en anställd som intervjuas.

Farm C har totalt 349 fast anställda och cirka 180 säsongsanställda i produktionen.
En del säsongsarbetare tas in via mellanhänder. Enligt ledningen fungerar samarbe-
tet med mellanhänderna dåligt.
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54 Enkla bostäder som byggdes utanför städerna under apartheidtiden och erbjöds den svarta befolkning. 
55 S197, South African Labour Relations Act 1995, med 2002 års ändring.



– En del förmedlare saknar erfarenhet av jordbruksarbete. De skapar dåliga arbets-
relationer och det blir sämre kvalitet på arbetet. När de har problem med sina arbeta-
re stör det de övriga anställda i deras arbete, säger en företagsrepresentant på farm C.

Enligt en av företagets chefer betalas tolv procent av de anställdas löner in till en
pensionsförsäkring, men denna inbetalning slipper företaget när de tar in arbetskraft
via mellanhänder. Fackföreningen motsätter sig att arbetskraft tas in utifrån och
förordar i stället att all personal anställs direkt av företaget.

Enligt intervjuade säsongsarbetare, som tagits in via en mellanhand, har de sämre
arbetsvillkor än de andra på farmen. De får ingen information om hälsa och säker-
het och deras lön är lägre än för den direkt anställda personalen trots att de utför
samma sysslor. De hoppas att företaget ska sluta gå via mellanhänderna och i stället
anställa dem direkt.

– Det är inte bra att arbeta för mellanhänder. Vi behandlas illa och får inte betalt
för sjukfrånvaro. Vi arbetar långa dagar och får ingen övertid, säger en säsongsarbe-
tare.

Varje mellanhand som förser företaget med arbetskraft har ingått ett avtal med
företaget. Ett kontrakt reglerar mellanhandens åtaganden och försäkrar att arbetsla-
garna ska följas. Kontraktet avbryts om företaget upptäcker att den externe arbets-
givaren bryter mot avtalet. Företagsledningen medger att det är svårt att kontrolle-
ra att mellanhänderna följer vad man kommit överens om, men påpekar att alla kla-
gomål som kommer in från dem som arbetar på farmen kontrolleras.

Omkring 60 procent av de fast anställda bor utanför farmen, i townships eller
bosättningar i närheten av farmen. De som bor på farmen erbjuds gratis bostäder
som håller god standard. Samtliga har elektricitet, rinnande vatten, toalett inomhus
och bad. Arbetsgivaren subventioner elektriciteten och resten är gratis.

– Boendet är bra, men vi skulle behöva högre löner, säger en anställd.
Arbetarna som inte bor på farmen får i stället en ersättning motsvarande 554 SEK

per månad samt fri transport till och från arbetet. Företaget erbjuder också ett sti-
pendiesystem som gör det möjligt för de anställdas barn att skaffa sig en högre
utbildning. Två barn till en anställd har på detta sätt kunnat ta examen. Dessutom
finns ett dagis för barnen till de anställda.

– För varje barn betalar vi 36 SEK för två veckor. Dagiset är bra för våra barn, säger
en anställd.

De som intervjuas uppger att de som är anställda direkt av företaget har skriftliga
anställningskontrakt, men att dessa inte alltid är på den anställdes språk.

– Kontrakten skrivs på engelska, vilket är okej för mig, men jag tror inte att de fär-
gade förstår vad det står, säger en anställd.

De som anställs genom mellanhänder saknar anställningskontrakt, vilket är ett
brott mot sydafrikansk lagstiftning. De får dock lönebesked som anger deras lön,
arbetad övertid och gjorda avdrag.

– Jag skrev under något, men jag vet inte vad det var, säger en säsongsanställd som
anställts av en mellanhand.

Sammanfattningsvis säger de intervjuade att de som är anställda direkt av företaget
är nöjda med sina arbetsförhållanden, medan de som anställts genom en extern
arbetsgivare är missnöjda med sina arbetsvillkor och tveksamma till om de kommer
att återvända till farmen för arbete under nästa år.

– Mellanhanden talar inte med oss, inte heller när han kommer till farmen. Han
talar med ledningen och nästa sekund är han borta igen, säger en säsongsanställd.
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En säsongsarbetares vardag i Sydafrika
John föddes på en farm där hans far arbetar som säsongsarbetare med att klippa
får. När John var tolv slutade han skolan och flyttade så småningom till en
fruktfarm i Västra Kapprovinsen tillsamman med sin sambo och sin dotter. Han
arbetade på fruktfarmen tills han avskedades och familjen vräktes från sin bostad.

– Dom sa att min fru grälade med någon, att hon svor åt dem, men det gjorde
hon inte. Medan jag arbetade långt från husen på farmen förde de bort min fru,
mitt barn och våra ägodelar i en bil. När jag kom hem var huset tomt. 

Sedan dess bor Johns familj tillsammans med Johns svärmor på farm B. John
arbetar på farmen och är anställd av en mellanhand som förser farmen med arbets-
kraft. Han önskar dock att han i stället anställts direkt av företaget han producerar
för. 

– Den enda anledningen till att jag arbetar för mellanhanden är att jag måste
försöka försörja min familj.

Han berättar att han saknar anställningskontrakt och arbetslöshetsförsäkring och
han har inte fått någon utbildning i hälsa och säkerhet. John arbetar tio timmar
per dag, utom på fredagar då han arbetar drygt åtta timmar. Hans sammanlagda
arbetstid överskrider den lagstadgade arbetstiden

Johns största bekymmer är att hans lön ligger under minimilönen. Han säger att
han och de andra arbetarna är för rädda för att anmäla detta då de riskerar att tra-
kasseras eller bli avskedade.

– Vi borde åtminstone få minimilöner. Mellanhanden tar för stor andel själv.
Men inte en enda arbetare säger ett ord. De säger istället att jag som är ung ska
säga ifrån. De som är gamla och har varit anställda länge vågar inte. 

VVaadd  sskkuullllee  mmeellllaannhhaannddeenn  ggöörraa  oomm  nnii  aannmmäälleerr  hhoonnoomm??
– Om man anmäler honom skulle han få reda på vem som gjort det och man

skulle bli bestraffad. I måndags slog han en arbetare flera gånger. Jag tror att det
var för att imponera på en av cheferna.

VVaarr  eenn  cchheeff  ddäärr??
– Ja, och chefen såg att han slog arbetaren. 

VVaarrfföörr  bblleevv  hhaann  ssllaaggeenn??
– För att han öppnade en kran han inte skulle ha öppnat. Men mellanhanden

kunde ju bara ha sagt åt honom att stänga av den. Då hade han gjort det.  

John vill inte i detalj gå in på familjens möjlighet att försörja sig på hans lön. En
kvinna, som arbetar på en närliggande farm, berättar dock att människorna i områ-
det ofta inte ens har råd med bröd.

– När barnen inte ens får en bit bröd till middag plockar de fallfrukt på odlingen
och grillar dem i ugnen. Några familjer odlar sina egna grönsaker och använder
dem när lönen inte räcker till. 
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5.3 Lönerna
Den sydafrikanska ekonomin är kraftigt snedfördelad, ett missförhållande som går
tillbaka till apartheidtiden. De stora urbana centren, Johannesburg/Pretoria, Kap-
staden och Durban, har en standard och lönenivå i paritet med den västerländska
och de står för mer än 90 procent av nationalinkomsten. Men på landsbygden och
mindre samhällen lever samtidigt en stor del av befolkningen på existensminimum.
En fjärdedel av befolkningen tjänar mindre än 1 USD per dag och runt 50 procent
mindre än 2 USD per dag.56

Den lagstadgade minimilönen ligger för närvarande på cirka 960 SEK per månad.
Fackföreningarna argumenterar för att nivån ska höjas till 1 320 SEK per månad för
att minimilönen ska kunna gå att leva på.

Personalen på farm A har löner som ligger över den lagstadgade miniminivån. De
lägsta lönerna som utbetalas är till säsongsarbetarna, de tjänar cirka 985 SEK per
månad. Under skördesäsongen får säsongsanställda lönetillägg baserad på prestation.
En säsongsarbetare berättar att prestationslönen kan ge upp till cirka 85 SEK per
vecka, utöver ordinarie lön.

På företaget finns också ett vinstdelningssystem, som har lett till väsentliga utdel-
ningar under de senaste två åren. En förvaltningsfond (en så kallad Worker´s Trust)
håller på att skapas för att ge anställda utdelning i framtiden. Endast de fast anställ-
da berörs dock av vinstdelningssystemet.

På farm B tjänar alla fast anställda, förutom en arbetsledare, under minimilönenivå.
Kvinnor tjänar dessutom mindre än män. Männens lön är cirka 915 SEK per månad
och kvinnornas cirka 850 SEK per månad. Säsongsanställda som anställts genom
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Säsongsarbetarna är till största delen färgade kvinnor som arbetar i produktionen.

56 Svenska Exportrådets landrapport, faktablad–Sydafrika, maj 2004. Växlingskurs enligt Forex, nov 2004.
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mellanhänder har ännu lägre löner, männen får ut cirka 685 SEK och kvinnorna
cirka 570 SEK per månad. Det förekommer inga andra förmåner än gratis boende
för de anställda som bor på farmens mark, men värdet på denna förmån är diskuta-
bel med tanke på bostädernas låga standard (se ovan).

– Chefen behandlar oss som djur, inte som människor. Om vi säger emot honom
säger han bara att vi är uppstudsiga, säger en anställd på farm B.

Samtliga anställda på farm C har löner som ligger över miniminivån. Lägsta lön har
de som arbetar i odlingarna. De tjänar cirka 965 SEK per månad, det vill säga precis
över minimilönen. Anställda i paketeringen har en månadslön på cirka 1 285 SEK. En
anställd berättar att han inte anser att lönen går att leva på, trots att den är högre än
minimilönen.

– Jag tycker att betalningen är låg i förhållande till vår arbetsinsats. Vissa av dem
som har barn klarar sig inte till nästa löneutbetalning, säger en av de anställda på
farm C.

5.4 Arbetstider och ledighet
Den lagstiftade arbetstiden är 45 timmar per vecka, all arbetstid över detta anses
som övertid och ska ge övertidsersättning. Maximal tillåten arbetstid, inklusive över-
tid är 60 timmar per vecka. Övertidsarbete ska enligt lagen ske på frivillig basis.

Arbetstiden på farm A håller sig inom lagstiftade gränser. Under lågsäsong är
arbetstiden 41,5 timmar per vecka. Under högsäsong arbetar de anställda maximalt
tio timmar övertid i veckan, vilken betalas med lagstadgad ersättning.

De anställda har, precis som lagen säger, rätt till frånvaro för semester, sjukdom,
familjeangelägenheter samt vid föräldraledighet. Företaget ersätter inte den inkomst
som går förlorad under föräldraledigheten, men arbetslöshetskassan ersätter 45 pro-
cent av lönen under fyra månader.58
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MIGRANTARBETARE
I många länder söker sig migrantarbetare till jordbrukssektorn i jakt på jobb.
Ofta saknar denna grupp lagligt skydd. Enligt ILO gör detta dem attraktiva när
företagen försöker vara konkurrenskraftiga. En del lever under ett ständigt hot
om att utvisas ur landet. De söker sig sällan till någon fackförening och risken är
stor att de accepterar dåliga arbetsförhållanden. 

Information om fruktindustrins migrantarbetare i Chile och Sydafrika är för när-
varande begränsad. Det har dock rapporterats om hur grannländernas fattiga
arbetare tar sig över gränsen in i Sydafrika för att arbeta. En stor del av dem
kommer in på illegal väg. I Chile lär migrationen från andra länder vara mer
begränsad. 

I båda länderna förekommer en intern migration. Arbetare flyttar inom landet
för att få jobb. I Chile söker sig arbetare norrut, där säsongen börjar tidigare, för
att sedan bege sig tillbaka till de sydligare delarna av landet när säsongen kom-
mit igång där. I Sydafrika begränsades färgade57 jordbruksarbetares rätt att flyt-
ta runt under apartheidtiden, men restriktionerna har nu tagits bort. Generellt
migrerar män mer än kvinnor. 

Källa: ILO (2003), Barrientos (2002)
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På farm B ligger arbetstiderna under lågsäsong inom lagens gränser. Under högsä-
song överskrider arbetstiderna dessa gränser med minst 15 timmar per vecka. Detta
kan enligt lag ske då övertidsarbetet är frivilligt och övertidsbetalning betalas ut. Det
är dock oklart om de anställda är medvetna om att de kan säga nej till övertid. Enligt
de anställda höll företaget inne en arbetares lön när han vägrade att arbeta på en
offentlig helgdag. Enligt sydafrikansk lag ska arbetare få lön för offentliga helgdagar
om dessa infaller på en arbetsdag, även om de inte arbetar. De har rätt till dubbel
ersättning om de frivilligt går med på att arbeta dessa dagar.59

Företaget tillåter semester och frånvaro på grund av sjukdom. Till skillnad från
farm A får de anställda däremot inte ledigt för familjeangelägenheter. De intervjua-
de arbetarna berättar att en gravid kvinna nyligen slutade att arbeta drygt en vecka
före den förväntade förlossningen. Även om en anställd vill arbeta ända fram till för-
lossningen, för att hon behöver pengarna, kan en arbetsgivare enligt lag inte kräva
eller ens tillåta kvinnor att arbeta månaden före och tre månader efter förlossningen.

Avdrag görs från de anställdas löner till arbetslöshetsförsäkringen som alltså även
ger ersättning vid föräldraledighet. Men de anställda var inte informerade om att en
kvinna kan få ut upp till 45 procent av sin lön under sin fyra månader långa föräld-
raledighet.

Företaget som farm C tillhör har ingått ett avtal med fackföreningen. Avtalet inne-
bär att de anställda arbetar femtiotimmarsvecka under en fyramånadersperiod till
ordinarie lön och att övertiden sedan tas ut i betald ledighet under resten av året.
Personal som anställs genom mellanhänder betalas inte övertid på samma sätt. De
får i stället lön per arbetad timme och övertidsersättning endast om de arbetar mer
än 45 timmar per vecka. De erbjuds enbart övertidsarbete om det inte finns tillräck-
ligt med fast anställd personal som kan utföra arbetet.

– Vi erbjuds övertid allra sist och när vi arbetar över betalar mellanhanden oss inte
som han ska, säger en säsongsarbetare.

5.5 Vita män i ledningen, färgade kvinnor i produktionen 
Farm A har ingen uppdelning mellan manliga eller kvinnliga arbetsuppgifter.
Samtliga intervjuade ansåg också att alla arbetsuppgifter kan utföras av både män
och kvinnor. Principen om lika lön för lika arbete tillämpas. Det är dock värt att
notera att endast 2 av 16 personer i arbetsledningen och endast 5 av de 57 fast
anställda är kvinnor. Bland de säsongsanställda är 85 procent kvinnor.

På farm B berättar de intervjuade arbetarna att kvinnor avskedas om deras partner
avskedas. Samtliga kvinnor på arbetsplatsen, inklusive arbetsledarna, har degraderats
till tillfälligt anställda. Kvinnor får lägre lön än män för lika arbete. Enligt anställda
förolämpas både män och kvinnor verbalt av företagsledaren.
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57 Den sydafrikanska arbetslagstiftningen använder sig av tre olika rasbegrepp; svarta, färgade och vita.
Vi har i den här rapporten valt att använda termen färgade om individer som inte är vita. I begreppet
innefattar vi både svarta och färgade, det vill säga icke vita.  
58 The Unemployment Insurance Fund kan användas under tillfällig arbetslöshet och föräldraledighet.
Sedan 2002 måste alla som arbetar, även säsongsarbetare, bidra med en procent av lönen till UIF.
Arbetsgivaren ska bidra med motsvarande summa.
59 The Sectoral determination SA Department of Labour 2002.



På farm C har anställda upplevt att mellancheferna vid vissa tillfällen har använt ett
rasistiskt språk. Högre chefer och ledningen har dock inte visat på liknande attityder.
En socialarbetare är anställd på platsen för att hantera frågor som exempelvis rör
sexuella trakasserier. Enligt en anställd är detta ett stort stöd för kvinnliga anställda.

På de farmer som undersökts är alla som arbetar i produktionen, utom en, färgade.
80 procent av dem som innehar ledande befattningar är män, medan säsongsarbe-
tarna till 78 procent är färgade kvinnor.

Enligt sydafrikansk arbetslagstiftning ska alla företag med mer än 50 anställda eller
en omsättning som överstiger cirka 2 150 000 SEK ha en jämställdhetsplan som
verkställs av en jämställdhetskommitté där också anställda är representerade. Syftet
med jämställdhetsplanen är ett uppnå 50 procent kvinnor eller färgade på ledande
poster. Samtliga företag som ingått i vår undersökning berörs av denna regel. Farm
C har en jämställdhetsplan men den tillämpas uppenbarligen inte då 90 procent av
företagsledningen utgörs av vita män. På farm B har vi inte lyckats utreda om det
finns någon jämställdhetsplan. De anställda känner inte till någon och om den
existerar tillämpas den uppenbarligen inte. Farm A tar jämställdhet på allvar, styrel-
sen innehåller både kvinnor och färgade i en utsträckning som är ovanlig inom jord-
brukssektorn.

– Varför tar de inte in folk från trakten till vissa chefspositioner i stället för att ta
in vita utifrån som ändå sticker härifrån efter några år? undrar en som arbetar på
farm C.

5.6 Hälsa och säkerhet
Sydafrika har skrivit under Stockholmskonventionen, som reglerar de allra giftigas-
te bekämpningsmedlen.60 South African Human Rights Commission (SAHRC)61

ger i sin rapport från 2002, ”National inquiry into human rights in farming commu-
nities”, en bild av hur landets lagar följs inom hela det sydafrikanska jordbruket,
inklusive fruktindustrin. Brotten rör bland annat hanteringen av bekämpningsmedel.
Undersökningen visade bland annat att förbjudna bekämpningsmedel fortfarande
används inom jordbruket. De anställda utrustas inte alltid med skyddskläder och
SAHRC fann till och med fall där arbetsgivaren gjorde avdrag på den anställdes lön
för kostnader för skyddskläder. Generellt sett bedömer SAHRC utbildningarna som
ges i hur bekämpningsmedel ska hanteras som dåliga.62

I Sydafrika regleras arbetsmiljöfrågor av landets lag om arbetsrelaterad hälsa och
säkerhet.63 Lagen slår bland annat fast att för varje 50 fast anställda ska det finnas
ett skyddsombud. På de arbetsplatser där det finns minst två skyddsombud (det vill
säga på arbetsplatser med mer än 100 anställda) ska det också inrättas en hälso- och
säkerhetskommitté. I kommittén ska det ingå representanter för de anställda.
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60 För mer info om Stockholmskonventionen, se avsnittet om hälsoriskerna i Chile eller www.pops.int.
61 South African Human Rights Commission (SAHRC) är en statlig organisation vars befogenhet är
fastställda i den sydafrikanska grundlagen och i Human Rights Commission Act från 1994. För att
uppfylla sitt konstitutionella mandat arbetar SAHRC med statliga, civilrättsliga organisationer samt
enskilda personer både nationellt och internationellt. SAHRCs syfte är att fungera som en väktare för
att människor ska få åtnjuta sina rättigheter.
62 South African Human Rights Commission (2002), ”National inquiry into human rights in farming
communities”, s 28.
63 Occupational Health and Safety Act (OHSA).



Farm A saknar skyddsombud trots att man har mer än 50 fast anställda. Farmen har
också 400 säsongsarbetare som arbetar en stor del av året. Enligt lagen finns det inga
krav på att antalet säsongsarbetare inräknas när företaget bedömer kriteriet för en
hälso- och säkerhetskommitté. Följaktligen finns inga juridiska krav på att denna
farm har en hälso- och säkerhetskommitté.

Farm B saknar helt ett hälso- och säkerhetsprogram. Farmen har färre än 50 fast
anställda och uppfyller därmed de rent juridiska kraven. Räknar man med den
säsongsanställda personalen kommer antalet anställda sannolikt upp till över 50.

Farm C har en fungerande hälso- och säkerhetskommitté, men den saknar represen-
tanter för säsongsanställd personal. Juridiskt sett finns det som sagt inga krav på att
det ska ingå representanter för de säsongsanställda.

5.7 EurepGap
Farm A är certifierad enligt EurepGap. De anställda som kommer i kontakt med
bekämpningsmedel har skyddskläder och det finns en strikt kontroll av vem som har
tillgång till kemikalierna. De fast anställda får även en grundlig utbildning i att han-
tera bekämpningsmedlen på rätt sätt.

– Endast en person har nyckel till rummet där kemikalierna förvaras. Vi får utbild-
ning om riskerna på ett college i närheten så vi är väldigt försiktiga, säger en av de
anställda.

Säsongsarbetarna är dock inte informerade om skyddsåtgärderna. Risken för att de
utsätts för farliga bekämpningsmedel verkar i stället bero på om arbetsledaren bryr
sig om att se till detta eller inte.

– Under skörd går vi tillbaka till fälten direkt när de har sprutat. Jag vet inte vad
det är de sprutar med, säger en säsongsarbetare oroligt.

Enligt arbetsledningen handlade det dock om kemikalier med låga halter av giftiga
ämnen, vilka används för att ta bort skönhetsfläckar på frukt som är avsedd för de nor-
diska marknaderna. Exemplet visar att de säsongsanställda på egen hand har svårt att
skilja mellan farliga och ofarliga medel. Deras hälsa ligger helt i arbetsledarnas händer.

Arbetarna på farm B har informerats om att EurepGap ska införas nästa år.
Certifieringens krav liksom sydafrikanska regleringar om bekämpningsmedel non-
chaleras för närvarande av företaget.

– Vi har ingen skyddsutrustning. Vi står i raden bredvid där traktorn kör och spru-
tar, säger en anställd.

De anställda som utför besprutningar på farmen använder ingen annan skyddsut-
rustning än overaller som sedan tvättas i hemmen. Därmed riskerar även den anställ-
des oskyddade familjemedlemmar att komma i kontakt med gift. Bekämpnings-
medlen förvaras inte under säkra förhållanden och det saknas regler för hur rester
och tomt emballage ska omhändertas. De anställda uppger att de har fått en mini-
mal utbildning i hälsa och säkerhet. Enligt dem fick en arbetare bekämpningsmedel
i ögat för en tid sedan, men han fick ingen behandling och olyckan rapporterades
aldrig till The Workers Compensation Commission, vilket lagen föreskriver.

De intervjuade ser fram emot att farmen ska certifieras enligt EurepGap och hop-
pas att detta ska förbättra situationen. En av dem som intervjuas tror dock inte att
EurepGap kan förändra situationen i någon större utsträckning. Hennes bild är att cer-
tifierade farmare kommer undan genom att visa upp en fin fasad. EurepGap kräver
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till exempel att de som arbetar med skörden ska ha tillgång till rena toaletter i när-
heten av där de arbetar. Enligt den intervjuade delar flera farmer på mobila toalet-
ter som endast används inför varje EurepGap-revision.

Med största sannolikhet är hälso- och säkerhetssituationen sämre för farmens
säsongsanställda som anställs av en mellanhand. Enligt lag är dock mellanhänderna
och arbetsgivarna gemensamt ansvariga för skador och effekter på hälsan som orsa-
kas av arbetet.64

Farm C är certifierad enligt EurepGap. De som besprutar fälten eller blandar kemi-
kalierna genomgår läkarundersökningar två gånger per år.

– Vi får utbildning varje år och en gång i halvåret testas vårt blod och våra lung-
or. Vi vet hur vi ska hantera kemikalierna. Jag har inga klagomål, säger en anställd.

På en av företagets anläggningar finns en hälsovårdsklinik där samtliga anställda
erbjuds gratis hälsovård. Nyanställda utbildas i hälsa, säkerhets- och i kvalitetsfrågor.
Enligt de som har intervjuats erbjuds dock de som anställs via en mellanhand och
arbetar i paketeringen ingen utbildning. Denna grupp är som tidigare nämnts inte
heller representerad i företagets hälso- och säkerhetskommitté. Intervjuade berätta-
de också att arbetare som anställts via mellanhänder nyligen uppmanades att stanna
hemma när företaget skulle genomgå en extern kontroll. Vilken typ av extern kon-
troll det handlade om framgick inte.

– När vi skulle granskas sa de till oss att vi skulle stanna hemma, eftersom vi inte
skulle kunna svara på alla frågor, berättar en anställd för SwedWatch.

5.8 Rätten att organisera sig
Sydafrika har skrivit under ILO:s konventioner om rätten att organisera sig fackligt
och rätten att förhandla kollektivt.65 Endast en liten del av Sydafrikas jordbruksar-
betare är emellertid fackligt anslutna. Anslutningsgraden varierar i olika områden.
Enligt Arbetsdepartementet är runt sju procent av jordbruksarbetarna medlemmar
i facket i vissa delar av landet, medan andelen endast uppgår till fyra procent i andra
områden. Den låga andelen anslutna är, enligt South African Human Rights Com-
mission, ett resultat av att fackföreningarnas tillträde till farmerna är begränsat.
Arbetare avstår också från att ansluta sig på grund av att de är rädda för att bli tra-
kasserade eller avskedade.66

Ingen information om antifacklig verksamhet har framkommit i SwedWatchs
undersökningen av de tre farmerna. Genomgående är dock säsongsarbetarnas möj-
lighet att påverka begränsad eller obefintlig. Under intervjuerna märks det också att
missnöjet med de fackförbund som finns ofta är stort.

De anställda på farm A är för närvarande inte fackligt organiserade. De som har
intervjuats på arbetsplatsen anser att kommunikationsproblem med arbetsgivaren
inte löses genom medlemskap i en fackförening. Därför har inga försök gjorts för att
involvera något fackförbund.

– Vi behöver inte dem, de är ändå inte bra, säger en anställd.
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64 Health and safety and compensation legislation.
65 ILO-konventionerna nr 87 och 98.
66 South African Human Rights Commission (2002), ”National inquiry into human rights in farming
communities”, s 29.



I stället finns det för närvarande en arbetarkommitté, som ska ta upp frågor som
rör de anställda. Kommittén anses dock fungera dåligt. Den planerade förvaltnings-
fonden, som tidigare har nämnts i avsnittet om löner, är tänkt att fungera som ett
slags representation för de fast anställda i framtiden. Genom fonden ska de kunna
delta i beslut som rör företaget. De säsongsanställda står dock utanför allt detta.
Incitament för de fast anställda att inkludera de säsongsanställda i vinstdelningssys-
temet och förvaltningsfonden måste betraktas som lågt, eftersom de fast anställdas
andelar då skulle minska.

På farm B tillhör fast anställd personal Retail and Plantation Workers Union
(RAPWU), men de anser inte att facket har tagit tag i de klagomål som har förts
fram. De anställda vill därför i stället ansluta sig till en ny arbetarorganisation.

– RAPWU slår sig samman med företagsledningen. När vi har bett dem ta upp
våra frågor återkommer de bara och säger att vi bör dra ett streck över det som hänt.
Det förekommer inga kollektiva förhandlingar vad vi vet. Vi har inte löneförhandlat
sedan 2001, säger en anställd.

På farm C tillåts de anställda att organisera sig fackligt. Majoriteten av de anställda
är medlemmar i Food and Allied Workers Union (FAWU) och kollektivavtal finns.
I intervjuer med anställda framkommer det dock att vissa arbetare är missnöjda med
fackets arbete.

– Det finns ett kollektivavtal, men jag vet inte vad det innehåller. Facket är bara
aktivt under löneförhandlingarna, det gör inget annat för oss som arbetar, säger en
anställd till SwedWatch.

Säsongsarbetare som anställs via mellanhänder gav under intervjuerna uttryck för
att de anser att fackföreningen inte är intresserad av att företräda dem, trots att deras
behov av hjälp är stort.

6. Anständiga arbeten åt alla
ILO arbetar idag för att se till att män och kvinnor i alla delar av världen ska ha ett
anständigt arbete. Organisationens så kallade agenda för anständiga arbeten (The
Decent Work Agenda) tar bland annat upp frågor som:

rätten att organisera sig och förhandla kollektivt 67

förbud mot diskriminering 68

rätten till en adekvat inkomst som ska stå i relation till familjens sociala och eko-
nomiska behov 69

rätten till ett adekvat socialt skydd 70

rätten till säkra arbetsförhållanden 71,72

Säsongsarbetarna i Chile och Sydafrika är inte garanterade dessa rättigheter.
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67 Se bland annat ILO:s konventioner nr 87 och 98.
68 Se vidare de grundläggande rättigheterna på arbetsplatsen.
69 Se vidare FN:s deklaration för mänskliga rättigheter artikel 23 och 25.
70 Se vidare FN:s deklaration för mänskliga rättigheter artikel 25.
71 Se vidare ILO:s konvention nr 184. Varken Chile eller Sydafrika har ratificerat denna konvention.  
72 ILO (2003), ”Decent work in agriculture”, s 1, 18, 30, 62–63, 65–69. Läs mer om ILO:s Decent
Work Agenda på http://www.ilo.org/public/english/decent.htm



Bilden som framträder i SwedWatchs intervjuer och i andra studier överensstäm-
mer i stor utsträckning med ILOs generella beskrivningar av jordbruksarbetares var-
dag i många u-länder där bristen på anständiga arbetstillfällen är stor. För närvaran-
de är troligen färre än tio procent av världens jordbruksanställda organiserade och
representerade i fackföreningar eller i andra organisationer. En majoritet saknar soci-
alt skydd. Enligt Internationella unionen för bland annat livsmedels- och lantarbeta-
reförbund (IUL) påverkas varje år runt tre till fyra miljoner människor av farliga
bekämpningsmedel och lider av förgiftningar, arbetsrelaterad cancer och reproduk-
tionsförsämringar som följd. Jordbruksarbetare utgör en av de fattigaste grupperna i
samhället. I vissa länder är majoriteten av arbetsstyrkan inom jordbruket kvinnor,
vilka ofta bara har tillgång till tillfälliga och oregelbundna anställningar.73

ILO beskriver denna situation som en utmaning för regeringar, fackföreningar,
arbetsgivare och företag som brottas med frågan om företagens sociala ansvar.74
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RÄTTVISEMÄRKT
Rättvisemärkt är en etisk och social produktmärkning med fokus på mänskliga
rättigheter. De rättvisemärkta produkterna kontrolleras av det internationella
kontrollorganet Fairtrade Labelling Organizations International. 

Kriterierna för rättvisemärkt innebär en demokaratisk struktur. För anställd per-
sonal gäller minst minimilöner, garanterad rätt att organisera sig samt kriterier
för hälsa, säkerhet och miljö. Man arbetar också för att motverka barnarbete
och diskriminering. Producenterna är i gengäld garanterade ett avtal på minst ett
år, med mer betalt än produktionskostnaden och en möjlighet till förskott. Alla
producenter av rättvisemärkt frukt får en premie, som ska gå till ekonomisk och
social utveckling. 

På den svenska marknaden finns det i dag endast rättvisemärkta bananer. Det
finns dock kriterier uppsatta för flera färska frukter än så. I Sydafrika finns 24
rättvisemärkta producenter som odlar äpplen, grapefrukt, citroner, mango, apel-
siner, päron, ananas och plommon. Än så länge finns det inga rättvisemärkta
producenter av färsk frukt i Chile.
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73 IUF (2002) refererad i ILO (2003), ”Decent work in agriculture”, s 5.
74 ILO (2003), ”Decent work in agriculture”, s 2 och 5.
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7. Regeringarnas ansvar

Det är regeringarnas ansvar att se till att de ILO-konventioner som har nämnts i
rapporten efterlevs inom länderna. Konventionerna har ofta alla arbetares intressen
i åtanke, men den nationella lagstiftningen i utvecklingsländer fokuserar däremot
främst på heltidsarbetande, fast anställda i den formella ekonomin.75 

7.1 Den chilenska lagstiftningen
Mellan 1932 och 1973 hade Chile en arbetslagstiftning som såg arbetstagaren
som den svagare parten, en part som kunde behöva skydd. Lagstiftningen upp-
muntrade såväl facklig organisering som kollektiva förhandlingar. Efter militärkup-
pen drogs många av rättigheterna in, men efter militärregimens fall har en del av
dem återvunnits. Detta har lett till förbättringar även för säsongsarbetarna.76

1994 skrevs tillfälliga arbetare för första gången in som en egen, definierad kate-
gori i den chilenska lagen och speciella regler skapades för att skydda just denna
grupp. Numera slår lagen exempelvis fast att arbetsgivaren måste skriva ett kon-
trakt med den anställde, vilket sedan ska registreras hos myndigheterna.
Mellanhänderna måste också registreras och fruktproducenter ska enligt en ny lag
ansvara för att inbetalningar görs till socialförsäkringsprogrammen i de fall mellan-
händerna inte gör det. De tillfälligt anställda har också fått bättre tillgång till sjuk-

Först på 1990-talet stiftades lagar i Chile och Sydafrika för att ge säsongsarbetarna
inom jordbruket ett bättre skydd.

75 Barrientos (2002) ”Extending social protection to informal workers in the horticulture global value
chain”, s 28.
76 Barrientos (2002) ”Extending social protection to informal workers in the horticulture global value
chain”, s 29–32.
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vård. Enskilda organisationer som SwedWatch har varit i kontakt med ger dock
flera exempel på hur arbetsgivarna ignorerar lagstiftningen. De påpekar också att
kontrollen av att lagarna följs brister. 77

7.2 Den sydafrikanska lagstiftningen
I Sydafrika har arbetsförhållandena på fruktfarmerna förbättrats successivt under de
senaste två decennierna, men industrin präglas fortfarande av landets långa historia
av apartheid med spänningar mellan vita farmägare och färgade arbetare. Under
1990-talet genomfördes mer genomgripande förändringar som också avspeglade sig
i arbetsförhållandena på landets fruktfarmer. Jordbruksanställda och särskilt de till-
fälligt anställda var i stort sett exkluderade från arbetslagstiftningen fram till 1990-
talets början. Mellan 1993 och 1998 antogs för första gången i Sydafrikas historia
ett antal arbetsrättsliga lagar som reglerade rättigheter och ansvar mellan arbetarna
och farmägarna. De senare har enligt lagen inte längre en enväldig position och till
skillnad från förr finns numera vissa lagar som sätter gränser för hur de får behand-
la sin arbetskraft.

South African Human Rights Commission (SAHRC) fann dock i sin undersök-
ning år 2002, att många jordbruk inte lever upp till de lagstadgade reglerna. SAHRC
upptäckte exempelvis för låga löner, för långa arbetsdagar, hälsofarliga arbetsförhål-
landen, trakasserier av fackföreningsmedlemmar, barnarbete, med mera. Lagöver-
trädelser betraktas som vanliga och en av orsakerna till detta är, enligt SAHRC,
bland annat att det skydd som landets arbetsdepartement erbjuder brister. För när-
varande finns det endast 800 arbetsinspektörer som har till uppgift att kontrollera
samtliga arbetsplatser i Sydafrika.78

Både Chile och Sydafrika har skrivit under ILO-konventionerna nr 87 och 98 om rät-
ten till organisering och kollektiva förhandlingar. Ingen av dem har dock skrivit under
den relativt nya ILO-konventionen om hälsa och säkerhet inom jordbruket (nr 184).
Denna konvention syftar till att säkerställa att säsongsarbetare får samma skydd när
det gäller hälsa och säkerhet som fast anställda. Den tar upp frågor som behovet av
en sund användning av kemikalier, riskutvärderingar, information och utbildning samt
anställdas inflytande när det gäller dessa frågor. Konventionen tar även upp kvinnors
särskilda behov i samband med exempelvis graviditet och amning.79
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77 Intervjuer med CEDEM och Instituto de Ecología Política.
78 South African Human Rights Commission (2002) ”National inquiry into human rights in farming
communities”, s 30.
79 För mer information om ILOs konvention nr 184, se www.ilo.org/public/english/info/index.htm
eller ILO (2003), ”Decent work in agriculture”, s 59–60, 62–63.



8. Inköpsföretagens ansvar

8.1 Makten i produktionskedjan
ILO riktar sina konventioner till regeringar, arbetsgivare och arbetstagare världen
över. Men frågan är vem som har makt, inflytande och därmed också ett visst ansvar
för situationen inom fruktindustrin i länder som Sydafrika och Chile. Undersök-
ningar visar att makten till stor del ligger i inköpsföretagens händer.80 Som kunder
kan de ställa krav och uppfylls inte dessa kan inköparen vända sig till andra leveran-
törer.

Stephanie Barrientos, filosofie doktor och forskare vid Institutet för utvecklings-
studier vid Sussex universitet, har specialiserat sig på frågor som rör jordbruksin-
dustrin och företagens ansvar. I sin forskning om fruktindustrin i Chile och Sydafrika
beskriver hon hur multinationella företag, som de som de svenska inköpsföretagen
ingår i, har en stark position på världsmarknaden. Inköparna efterfrågar billig frukt
som ska vara säker, av hög kvalitet och ibland också producerad med hänsyn till vissa
etiska krav, och de har många leverantörer att välja mellan.81

– Det finns ett konstant tryck genom hela kedjan. Alla inköpare är under en
enorm press, eftersom de måste leva upp till företagets egna mål. De för därför över
pressen på producenterna som hjälper dem att leva upp till målen till låga priser,
säger Stephanie Barrientos till SwedWatch.

Producenterna opererar å sin sida i den del av kedjan där riskerna är som högst.
Konkurrensen är hård och verksamheten påverkas av faktorer som prisförändringar
på den internationella marknaden, växtsjukdomar och skadedjur. Enligt Barrientos
har producenten endast en grupp att lasta över en del av risktagandet på, de anställ-
da och särskilt säsongsarbetarna, den grupp där andelen kvinnor är som högst.82

Enligt Stephanie Barrientos präglas säsongsarbetarnas arbetsförhållanden generellt
sett av hög flexibilitet. De tas som vi sett in vid behov, ofta genom mellanhänder.
Löneformerna kan variera, ibland även under en och samma säsong. Det är vanligt
att de får betalt efter hur mycket de plockar i stället för att få en i förväg fastställd
lön. Deras arbetsförhållanden präglas av stor osäkerhet och höga sociala risker, sam-
tidigt som lönerna är låga och det sociala skyddet många gånger brister.83

Stephanie Barrientos anser att inköpsföretag generellt sett har en ganska stor möj-
lighet att påverka sina leverantörer, särskilt om branschen arbetar tillsammans.
Hennes bild är dock att de etiska frågorna ofta hanteras separat och att detta märks
i praktiken. Hon tar ett exempel från Kenya där blomsterinköpare formulerar upp-
förandekoder som slår fast att all övertid ska vara frivillig. Men om orderna fortsät-
ter att komma in i sista minuten existerar i praktiken ingen frivillig övertid, eftersom
leverantören samtidigt måste leva upp till inköparnas krav om att leveransen ska ske
i tid. Om reella förändringar ska kunna komma till stånd måste inköpsföretagen
integrera etiken i inköpsvanorna, anser Stephanie Barrientos.

– De bör gynna de leverantörer som inför bra, sociala nivåer i stället för att bara
gå till den billigare leverantören längre ner på vägen. Han är troligen billigare bara
för att han har avstått, säger Stephanie Barrientos till SwedWatch.
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80 Se till exempel Barrientos (2002) ”Extending social protection to informal workers in the horticul-
ture global value chain”.
81 Barrientos (2002), ”Extending social protection to informal workers in the horticulture global value
chain”, s ii-iv, 10–12.
82 Ibid.
83 Ibid, s iv, 17–20.



8.2 De svenska företagens ansvar

Gränserna för de svenska företagens ansvar i utvecklingsländer debatteras livligt.
Företagen menar ofta att de anklagas för missförhållanden och problem som är rege-
ringarnas ansvar eller som de inte har förmåga att påverka. Som framgår ovan beror
många av säsongsarbetarnas problem på förhållanden som ligger utanför inköpsföre-
tagens makt. Problemen utgörs exempelvis av hög arbetslöshet och frånvaro av lagar
eller dålig efterlevnad av dem som finns. Som tidigare har beskrivits bör dock
inköpsföretagens makt kunna beskrivas som stor.

Företagens egna uttalanden visar att de själva anser att de har ett ansvar för mil-
jömässiga och sociala förhållanden när de gör sina inköp. De uttrycker sig dock på
olika sätt.

8.2.1 ICAs etikarbete
ICA kräver för närvarande att all frukt som köps in ska vara odlad på odlingar som
är certifierade enligt EurepGap eller system som ställer motsvarande krav. I övrigt
ligger FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner till grund
för ICAs etiska ställningstagande. Företaget skriver på sin hemsida att det sociala
ansvaret är centralt när varor köps in.

När ICA gör affärer vänder företaget sig till leverantören med krav på att anställ-
da ska ha rätt att organisera sig fackligt och ingå kollektivavtal, att anställningsvill-
koren ska vara skäliga och arbetsmiljön säker. Ingen får utsättas för diskriminering.
ICA rekommenderar även sina leverantörer att certifiera sig enligt SA8000, som är
en internationell standard för arbetsförhållanden. Enligt SA8000 måste exempelvis
lönerna vara i nivå med ländernas minimilöner och inkomsten ska täcka den anställ-
des basbehov.84 Enligt ICA finns det dock bara någon enstaka leverantör av frukt och
grönsaker som för närvarande är certifierad enligt SA8000.85

ICA förlitar sig i stor utsträckning på EurepGaps kontroller. Företagets inköpare,
och andra inköpare inom Ahold-koncernen, gör utöver detta egna besök hos leve-
rantörerna. Då kontrolleras dock inte frågor som rör de anställdas arbetsförhållan-
den. Om detta kommer att ske i framtiden är inte bestämt än. ICA håller för närva-
rande på att se över alla sina varugrupper för att se vilka krav som ska ställas på leve-
rantörerna i framtiden och hur arbetet ska kunna följas upp. Framför allt arbetar ICA
med att försöka göra kraven som skrivs i avtalen med leverantören tydligare. Detta
arbete som kommer att pågå under 2005.

Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA, berättar att Copefrut i Chile besök-
tes under förra året och att packhusen i Sydafrika besöks varje säsong.

– Vi kan aldrig ha en hundraenprocentig koll. Skulle någon uppsåtligen vilja fuska
kan vi ha svårt att upptäcka det, säger Mats Jakobsson till SwedWatch.

Han anser att ICA som inköpsföretag har ett ansvar för säsongsarbetarnas situa-
tion i länder som Chile och Sydafrika, men han tycker att det är svårt att säga var
gränsen för detta ansvar går.

– På ett sätt är det en, jag ska inte säga en besvärlig, men en inte alldeles enkel fråga.
Det här är ju säsongsprodukter, tolv månaders anställning är därför inte det enklaste
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För mer om SA 8000, se www.cepaa.org. 
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tetsansvarig för frukt och grönt på ICA.



för arbetsgivarna inom fruktindustrin. Men det är klart att det är ett bekymmer.
Arbetsdagarna är långa och det är inte ett högavlönat jobb. Men arbetsgivarna måste
följa lagarna i respektive land, säger han till SwedWatch.

När det gäller lönerna tycker han att det är svårt att säga om minimilönerna är för
låga för att de ska kunna täcka basbehoven.

– Vi är inte sådana experter att vi i detalj vet om minimilönen är X pesos och den
borde vara X+Y pesos för att de anställda skulle få en bättre levnadsnivå. Det har vi
rätt svårt att gå in i detalj och se. Men det är ett bekymmer.

Han anser att det är svårt att svara på frågan om hans företag betalar tillräckligt
för den frukt som köps. Å ena sidan finns ICAs mål om att de som arbetar med att
ta fram företagets produkter ska ha en dräglig tillvaro. Å andra sidan måste företaget
klara den ökande konkurrensen i Sverige och möta kundernas krav på låga priser.

– Det är klart att i den enklaste av världar skulle man kanske kunna säga att jag
betalar för lite, men att vi betalar mer leder inte automatiskt till högre löner för de
anställda. Transportkostnaderna steg till exempel förra året. Många säger att vi borde
ge mer betalt, men hur många konsumenter är så väldigt aktiva när det kommer till
kritan? Kanske skulle vi kunna betala mera, men samtidigt handlar det om utbud
och efterfrågan, säger Mats Jakobsson.

Spontant tycker han att arbetsdagarna verkar vara långa, men han säger att han
inte känner till vad de olika ländernas lagstiftning godkänner. Systemet med mellan-
händer som hyr ut arbetskraft tycker han verkar problematiskt.

– Det låter inte helt bra. Jag tror tyvärr att det förekommer väldigt mycket, egent-
ligen över hela världen. Den här typen av problem finns även i Sverige där säsongs-
arbetare kommer från andra länder för att plocka frukt och bär under högsäsong till
låga löner. Utan tvekan är detta ett globalt problem, säger Mats Jakobsson.

Han anser att alla anställda bör få en god utbildning i hälsa och säkerhet, oavsett
om de är fast- eller säsongsanställda. Övertiden ska vara frivillig, alla måste ha rätt
att organisera sig och ingen ska behöva vara rädd för att föra fram krav, säger Mats
Jakobsson.

– Samtidigt är det lätt för mig att säga. X upplever att det inte går att säga nej till
övertid eller organisera sig som i Chile, men det är oerhört svårt att bevisa det. Ord
står ofta mot ord.

Sammanfattningsvis, efter att ha informerats om uppgifterna från SwedWatchs
intervjuer, säger Mats Jakobsson att ICA troligen kan vara tydligare gentemot sina
leverantörer i dessa länder. Han anser att företaget kan lägga mer kraft på att försäk-
ra sig om att de sociala krav som företaget ställer efterlevs.

– Detta är en fråga där du aldrig kommer kunna gå i mål, men vårt arbete kom-
mer hela tiden att utvecklas, säger Mats Jakobsson.

ICA levererar sedan frukt till landets ICA-butiker.

8.2.2 Saba Frukt & Grönts etikarbete
Saba köper frukt och grönt från hela världen, delar av detta från sin huvudägare
Dole. Koncernen använder sig av ett kvalitetsledningssystem där ramavtal skrivs med
leverantören. Avtalet tar upp frågor som bland annat rör förbud mot barn- och
tvångsarbete samt förbjudna bekämpningsmedel. Godkända leverantörer bedöms
sedan internt i en trappstegsmodell.

Högst på stegen hamnar fruktleverantörer som motsvarar EurepGaps och SA8000s
kriterier och dessa företag prioriteras när inköpen görs. Leverantörer som inte upp-
fyller EurepGap måste enligt Christian Nyrén, chef för miljö och kvalitet på Saba,
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kunna visa att de arbetar systematiskt med frågor kopplade till certifieringen.
Kontroller sker utifrån en riskbedömning. Oftast är det de företag som hamnat
längst ner på trappan som slutligen kontrolleras.

Kontroller av sydafrikanska och sydamerikanska leverantörer är sällsynta och sker
företrädesvis främst när man fått indikationer om att produkterna inte motsvarar de
krav som ingår i inköpsavtalet, till exempel om man hittat spår av otillåtna bekämp-
ningsmedel på frukten. Kontrollerna genomförs då av Doles personal på respektive
marknad.

– Det går inte att ha en fullständig kontroll, det finns alltid risk för fusk, säger
Christan Nyrén.

När det gäller de anställdas rättigheter kräver Dole Sydafrika att de odlare man
ingår avtal med ska följa landets arbetslagar samt att dessa företag aktivt arbetar för
integration, genom att ha en viss andel färgade bland de anställda. Om en odlare inte
lever upp till kraven kräver Dole Sydafrika att odlaren upprättar en åtgärdsplan för
att komma tillrätta med problemen. I Chile äger Dole själv odlingarna som frukten
kommer från. Där finns det därför en större möjlighet att kontrollera och påverka
frågor som rör miljö och anställdas rättigheter. För närvarande arbetar Dole med att
föra in SA8000 i sina egna bolag.

Som ett första steg i att utveckla krav som rör arbetsförhållanden på fruktodlingar
har Dole-koncernen låtit utbilda sina kvalitetschefer i SA8000. Doles representant
i SA8000s styrelse arbetar aktivt med att försöka anpassa certifieringens krav till
produktionen av just frukt och grönsaker.

– SA8000 är i dag inte anpassat speciellt till fruktindustrin. Situationen är unik
och skiljer sig mellan olika länder och mellan olika grödor. Fruktproduktionen är ett
säsongsarbete, där skörden måste ske under en kort och intensiv period. Det krävs
därför att man noga tänker efter vilka krav man kan ställa så att en certifiering som
SA8000 ska kunna användas i praktiken. Det är ett arbete vi påbörjat men som vi
inte vill gå ut och tala mer om i dag, säger Christian Nygrén till SwedWatch.

SwedWatch har informerat Saba Frukt & Grönt om slutsatserna i sin studie. Christian
Nyrén konstaterar att fruktproduktion, även i Sverige, är en verksamhet som period-
vis är mer arbetskraftsintensiv. Han betonar att Saba månar om långsiktiga relatio-
ner med sina odlare och leverantörer. Odlaren ska se till att personalens arbetsför-
hållanden lever upp till ILOs grundläggande  konventioner. Saba Frukt & Grönts har
som ansvar, säger han, att reagera om de finner missförhållanden under ett inköps-
besök eller en revision.

– Det vi kan göra är att kräva att leverantörerna följer respektive lands arbetslag-
stiftning.

Att priserna ibland är låga anser han främst beror på att det finns en överproduk-
tion av frukt och att lagringsteknikerna har förbättrats.

– Men priskonkurrensen har gått för långt. All marknadsföring av frukt riktar i dag
in sig på pris. Jag tycker definitivt att konsumenterna måste vara beredda att betala
mer och på så sätt förbättra villkoren både för odlarna och de som arbetar på plan-
tagerna.

COOP och Axfood är SABAs huvudkunder, men företaget levererar frukt och grön-
saker till i stort sett alla Sveriges detaljhandelskedjor, förutom ICA.
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8.2.3 Everfresh Groups etikarbete

Everfresh Group köper helst frukt som kommer från EurepGap-certifierade odling-
ar. Om leverantören inte är certifierad enligt EurepGap ska dess ledning kunna säga
när den kommer att bli det. På så sätt försöker Everfresh Group skynda på leveran-
törernas miljöarbete, berättar Paulina Luedtke, ansvarig för miljö och kvalitet på
Everfresh Group.

Från och med i år finns ett nytt krav inskrivet i de avtal som Everfresh Group skri-
ver med sina leverantörer. Där står numera att leverantörerna verksamhet inte får
bryta mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs grundläggande kon-
ventioner. Förändringen är ett resultat av Everfresh Groups medverkan i Svenska
Miljöinstitutets projekt för små och medelstora företag om hållbar utveckling.

– Vi har gjort en nulägesanalys, börjat ta fram en önskad framtidsbild och se på
hur vi ska kunna nå dit. Att ställa krav i avtalen med leverantörerna är en bit på
vägen, säger Paulina Luedtke.

Kraven riktas mot det exportföretag som Everfresh Group handlar med. Everfresh
Group anser sedan att det är dennes ansvar att se till att kraven även följs på de
odlingar som producerar för exportföretaget. Att kraven efterlevs hos avtalsparten
kontrolleras under inköpsresorna då leverantören bland annat får visa dokumenta-
tion och sina rutiner. För närvarande diskuterar Everfresh Group även möjligheten
att göra mer grundliga revisioner där aspekter som miljö, kvalitet och sociala aspek-
ter kontrolleras. Hur dessa kommer att se ut är inte klart än.

Enligt Everfresh Groups vd Lars Åström besöks för närvarande Sydamerika en
gång per år och då åker man inte till alla leverantörer. Sydafrika besöks mer sällan.

– Besöken är väldigt frekventa hos vissa leverantörer och mer ovanliga hos andra.
Vi är inte i Sydafrika särskilt ofta, vilket gör att vi inte har samma kontroll där som
om det vore en äppelodling i Helsingborg. Men vi har avtalat om hur det ska gå till.
De leverantörer som vi har är främst större leverantörer. Defår den här typen av krav
även från andra inköpsorganisationer, säger Lars Åström.

Efter att ha informerats om slutsatserna i SwedWatchs undersökning säger Paulina
Luedtke att hon är dåligt insatt i hur säsongsarbetarnas situation i Chile och Syd-
afrika ser ut. Hon anser dock att ett företag som Everfresh Group till viss del har ett
ansvar för hur denna grupp har det:

– Hade vi inte tyckt det hade vi inte behövt ställa några krav på mänskliga rättig-
heter utan bara köpt in äpplen i stället. Alla bär vi ett ansvar. Sedan är det alltid en
fråga om hur stor påverkan man har och hur beroende de är av oss som kund.

Hon tror att skrivningen i avtalen är ett första steg på vägen.
– Sedan känns det lite som att de håller på att gå igenom det som vi i Sverige har

gått igenom med våra fackföreningar. Det är svårt att förändra världen över en natt.
Jag tror att vi som inköpare får försöka lyfta fram och ställa de här kraven, men vi
kan inte föra över våra värderingar på dem. Våra värderingar kanske inte är optima-
la för dem i deras länder och i deras kultur, säger Paulina Luedtke.

Everfresh Group levererar för närvarande till Coop, Axfood och Bergendahls-
gruppen.86
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9. EurepGap har sänkt de sociala kraven

Samtliga svenska inköpare hänvisar till EurepGap i sitt etikarbete. Merparten av den
frukt som köps in ska enligt inköpsföretagen komma från odlingar som är certifiera-
de enligt systemet. Från och med 2004 har EurepGaps krav när det gäller anställdas
rättigheter sänkts avsevärt. Tidigare fanns det krav på att arbetsvillkor, löner, arbets-
tider, ålder, anställningssäkerhet, facklig verksamhet, pensioner, med mera skulle vara
i enlighet med lokala och nationella regelverk. Dessa skrivningar har nu tagits bort.87

Enligt Hugo Hays, som ansvarar för tekniska frågor på EurepGap, beror detta på att
de har upptäckt att dessa punkter har varit för svåra att kontrollera.

– För närvarande kan vi inte kontrollera dessa kontrollpunkter i den utsträckning
som vi skulle vilja, säger Hugo Hays till SwedWatch.

EurepGap arbetar för närvarande på att se över hur krav som rör anställdas rättig-
heter ska kunna inkluderas igen i framtiden. Behovet av att de svenska företagen
under tiden kompletterar EurepGap med sociala krav och certifieringar måste
kunna bedömas som stort.

”Jag kände inte till att de har tagit bort dessa krav, men jag tycker att det är
hemskt. Här i Chile har vi stora förväntningar på denna typ av certifieringar”, skri-
ver Pamela Caro, utredare på organisationen CEDEM, till SwedWatch.

Bernardo Reyes på Instituto de Ecología Política anser också att både sociala och
miljörelaterade krav måste ställas på produktionen. Kontrollerna av att kraven sedan
följs måste vara oberoende, säger han, och det civila samhället bör ges en möjlighet
att rapportera in hur kraven följs.

”Normerna ska vara likadana som i Europa. Kraven kan inte vara lägre och därmed
tillåta att kvinnor från tredje världen exploateras som om de vore av en annan art.
Man kan inte kräva att arbetarna skapar ekonomisk lönsamhet, samtidigt som man
förnekar dem deras rättigheter”, skriver Bernardo Reyes till SwedWatch.

I Sydafrika varierar åsikterna om hur kraven bör se ur. För närvarande finns en cer-
tifiering för vinindustrin, WIETA, där krav på arbetsvillkor ingår. Kanske skulle den
kunna användas även inom fruktindustrin i framtiden.

– Bäst vore om alla produkter som köps av detaljhandelskedjor i Europa var god-
kända enligt sociala kriterier. De borde inte tillåtas köpa in andra produkter”, säger
en av de sydafrikanska fruktexportörer som SwedWatch har intervjuat.

10. Slutsats

Exporten av frukt till norra halvklotet har lett till positiva effekter i länder som Chile
och Sydafrika. Välbehövliga arbetstillfällen har skapats i landsbygdsområden med
hög arbetslöshet, men att garantera alla anställdas rättigheter återstår. Detta märks
inte minst i studier om säsongsarbetarnas situation. Många aktörer har för närvaran-
de en möjlighet att påverka den, ländernas regeringar givetvis, men även inköps-
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företag och livsmedelskedjor i länder som Sverige. Krav på vilka bekämpningsmedel
som får användas kan påverka de anställdas arbetsmiljö. Det pris som konsumenter
och inköpare är villiga att betala kan påverka deras löner. Men det krävs att kraven
är konkreta, rimliga och att de följs av en effektiv kontroll om de ska få någon effekt.

SwedWatch kan konstatera att säsongsarbetarna i Chile och Sydafrika tillhör en
utsatt grupp. Olika studier visar på det. Vårt eget intervjumaterial från Chile och
Sydafrika är begränsat. Bilden som växer fram i intervjuerna vi gjort med anställda
liknar dock den som ges i större studier av de anställdas situation inom fruktindu-
strin i dessa länder. Samtidigt är ekonomin och levnadsvillkoren generellt sett bätt-
re i Chile och Sydafrika än i Latinamerika och Afrika i stort. Fackföreningarna har
större möjlighet att verka fritt. Det finns därför fog för att tro att säsongsarbetarnas
situation är bättre i dessa två länder än i andra fruktproducerande länder i Latin-
amerika och Afrika.

De säsongsarbetare som SwedWatch har intervjuat i Chile arbetar direkt eller indi-
rekt för företag som säljer till den svenska marknaden. De flesta uppger att de tjä-
nar i nivå med minimilön om de arbetar med de vanligaste uppgifterna; skötsel,
plockning och paketering. De som får provision, arbetar mycket övertid, extra
snabbt eller med mer avancerade uppgifter kan tjäna mer. Ofta är de arbetslösa
några månader per år. Den chilenska minimilönen är, precis som i många andra län-
der, låg. De flesta som vi har intervjuat beskriver hur de har svårt att få hushållets
ekonomi att gå ihop.

En del av de intervjuade anställs via mellanhänder. Både organisationer och
anställda är överens om att det ökar risken för dålig behandling och åsidosatta rät-
tigheter. Några personer berättar att de periodvis saknar skriftliga kontrakt, vilket är
ett brott mot chilensk lagstiftning.

Arbetsdagarna är under högsäsong långa. I SwedWatchs stickprov, liksom i andra
undersökningar, berättar anställda om arbetsdagar på 12–16 timmar under högsä-
song i packhusen. Övertiden uppfattas inte alltid som frivillig. Så gott som alla
säsongsarbetare som vi har intervjuat upplever att de har begränsade eller inga möj-
ligheter att föra fram krav och önskemål för att förändra sin arbetssituation. De är
rädda för att förlora jobbet om de organiserar sig eller säger vad de tycker.

Bilden i Sydafrika både liknar och skiljer sig från den i Chile. Gemensamt för de
båda länderna är säsongsarbetarnas svåra situation. De som anställs via mellanhän-
der verkar ha klart sämre arbetsförhållanden än de som är direkt anställda av det
producerande företaget.

SwedWatch har valt ut tre sydafrikanska farmer som producerar för export till
Skandinavien eller Europa. Bilden som träder fram är lite mer varierad än den i
Chile. Det faktum att fler fast anställda har intervjuats kan ha bidragit till detta.

Det finns skillnader mellan de tre farmerna, men det står klart att säsongsarbetar-
na har sämre anställnings- och arbetsvillkor än de fast anställda på dem alla. Vissa
anställda uppger att de saknar eller inte förstår sina kontrakt, vilket strider mot den
sydafrikanska lagen. Flera anställda uttrycker att de anser att lönerna är för låga. På
en farm tjänar majoriteten under minimilönenivå och kvinnorna får lägre lön än
männen för sitt arbete.Två av de tre undersökta farmerna uppvisar brister i sitt arbe-
te med hälsa, säkerhet och jämställdhet.

Ingen information om antifacklig verksamhet framkom i stickprovsundersökning-
en i Sydafrika. Genomgående visade det sig dock att säsongsarbetarens möjlighet att
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påverka sin situation är begränsad eller obefintlig, precis som i Chile. Facklig orga-
nisering är av avgörande betydelse för att förbättra denna grupps situation. Flera
säsongsarbetare menade emellertid att facken inte företräder dem som grupp.

I Chile och Sydafrika är det generellt sett svårt att bedöma hur användningen av
bekämpningsmedel för närvarande påverkar fruktarbetarnas hälsa. Resultat från cer-
tifieringsorganens kontroller är inte offentliga. EurepGap verkar dock vara ett posi-
tivt initiativ, som även påverkar de anställdas arbetsmiljö, men det går inte att slå
fast dess effekter. Våra intervjuer med anställda indikerar att säsongsarbetarnas kun-
skap om vilka medel som används och om de är tillräckligt skyddade mot eventuel-
la risker är begränsad. Samtidigt är oron stor. I Sydafrika uppgav säsongsanställda att
de inte fått någon som helst utbildning i hälsa och säkerhet. Intervjuerna i Chile
pekar också på en begränsad kunskap i dessa frågor.

De som arbetar med frukt har ett arbete som starkt präglas av de olika säsongerna.
Men osäkerheten som präglar arbetet beror på fler faktorer än arbetets säsongska-
raktär. Det finns ett starkt tryck i hela branschen där producenter och exportörer
satsar på hög flexibilitet. Detta märks i löneformerna som varierar. De som får
ackordslön har bara två sätt att öka sin låga lön, att jobba snabbare eller än längre
dagar. Kontrakt utan slutdatum som med kort varsel kan sägas upp bidrar också till
osäkerheten samt att hushållets inkomst blir svår att förutse. Användningen av de
kritiserade mellanhänderna ska ses som ett försök att hålla produktionskostnaderna
nere och öka flexibiliteten. Konkurrensen är stor och det finns en uppsjö av fruktle-
verantörer som inköparna kan välja mellan. Sammantaget leder detta till osäkra, till-
fälliga anställningar och det är i stor utsträckning kvinnorna som tar dessa jobb.

SwedWatch undersökning indikerar att fast anställd personal har det klart bättre
än säsongsarbetarna, exempelvis när det gäller löner, anställningstrygghet och möj-
ligheter till inflytande.

Både ICA, Saba och Everfresh Group anser att de har ett ansvar för hur säsongsar-
betarna har det. Ingen vill dock säga exakt var de anser att gränsen för detta ansvar
går. För närvarande ställer de svenska inköpsföretagen miljökrav på sina leverantörer,
framför allt genom EurepGap, där de sociala kriterierna har reducerats starkt.
Behovet av att inköpsföretagen på något sätt kompletterar EurepGap med tydliga
sociala kriterier måste därför kunna bedömas som stort.

Lutherhjälpen, UBV/Latinamerika och Afrikagrupperna rekommenderar företag som köper
in frukt från utvecklingsländer att arbeta för följande, i syfte att förbättra de anställdas
situation:

1. Fruktimportörernas val av leverantörer
Vi rekommenderar att de svenska inköpsföretagen prioriterar långsiktiga samarbe-
ten med sina leverantörer samt att de premierar de företag som tar ett socialt och
miljömässigt ansvar.

2. Krav som bör ställas på leverantörerna
Lönenivåer: Minimilönerna är i många länder väldigt lågt satta. Inköpspriset ska

sättas på en sådan nivå att det är möjligt för producenterna att betala ut löner som
det går att leva på (FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, artikel 25:1).
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Övertid: Övertid måste vara frivillig. De som tackar nej till övertid får inte straf-
fas. Om order kommer in i sista minuten finns det risk för att det i praktiken blir
omöjligt för leverantörerna att leva upp till detta krav.

Skriftliga kontrakt: Varken i Chile eller i Sydafrika har alla säsongsarbetare skrift-
liga kontrakt, vilket försämrar deras rättigheter och strider mot ländernas lagstift-
ning. Kontraktet måste vara skrivet på ett språk som den anställdes förstår.

Möjlighet att påverka: Alla anställda bör ges en reell möjlighet att organisera sig
fackligt (ILO:s konventioner nr 87, 98). Om organiseringsgraden bland anställda är
låg, bör andra vägar för påverkan skapas så att även säsongsarbetarna ges en möjlig-
het att påverka sin arbetssituation. Ingen ska behöva vara rädd för att bli av med sitt
arbete eller att inte bli anställd igen för att han eller hon för fram önskemål eller
krav.

Hälsa och säkerhet: Krav på att alla arbetare har en hälsosam och säker arbetsmil-
jö (ILO:s konvention nr 184). Här är det viktigt att även säsongsarbetarna får en
ordentlig information och utbildning i hälsa och säkerhet. Detta gäller såväl infor-
mation om bekämpningsmedel som andra arbetsmiljöfrågor.

3. Övergripande rekommendationer om etikarbete, uppföljning och kontroll, med mera
Kraven bör inte bara riktas mot leverantörerna, utan fruktproducenterna under

dem och – inte minst – de externa arbetsgivarna (mellanhänderna), om de ska kunna
förbättra säsongsarbetarnas situation. Det finns även ett behov av ett genus- och ett
åldersperspektiv i etikarbetet, eftersom det finns tecken på att män, kvinnor, yngre
och äldre behandlas olika.

Uppförandekoder och certifieringssystem, inklusive EurepGap, är ofta initiativ
som kommer uppifrån. Det är därför viktigt att även lyssna till anställda och lokala
organisationer för att nå en verklig förankring och effekt. Endast de vet vad som sak-
nas och vilka förändringar som behövs.

Frågan om kontroll och inspektioner måste också ses som central. För närvarande
utför ofta inköparna kontrollerna. Det är viktigt att de har god kunskap i etik- och
kontrollarbete.

4. Utöka utbudet av rättvisemärkt frukt
Ett sätt att garantera att rekommendationerna ovan följs är att välja rättvisemärkta
produkter. I Sydafrika finns till exempel flera leverantörer av rättvisemärkt frukt. På
den svenska marknaden finns för närvarande bara rättvisemärkta bananer.

Vad du kan göra som konsument?
Lutherhjälpens, UBV/Latinamerikas och Afrikagruppernas råd till konsumenterna:

Köp gärna frukt som kommer från utvecklingsländer – och ställ samtidigt krav på
din livsmedelsbutik! Förklara att du söker frukt som är producerad på ett etiskt för-
svarbart sätt. Att ställa en enkel fråga i butiken är ett effektivt sätt att visa att man
bryr sig.

Kräv att inköpsföretagen ser till att internationella konventioner respekteras i hela
produktionskedjan

Köp gärna rättvise- eller KRAV-märkt frukt. På så sätt signalerar du att du som
konsument är villig att betala för en hälsosam arbetsmiljö och drägliga arbetsvillkor.
Berätta att det finns ett flertal rättvisemärkta frukter och att du som konsument öns-
kar dem i din butik
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Bilaga

SwedWatch har låtit de tre svenska företagen ta del av denna rapport före publice-
ringen. Här kommer ICAs officiella kommentar. Everfresh Group och Saba Frukt &
Grönt har avstått från att ge ytterligare kommentarer.

Synpunkter från ICA angående SwedWatchs rapport

Kommentarer på texten
Vi har i stort inga invändningar på rapportens innehåll. Den ger en bild över arbets-
villkoren i Chile och Sydafrika med fokus på säsongsarbetare. Det kan sannolikt fin-
nas andra bilder också. Det ter sig också att en del referenser är gamla, nästan tio år.

Vi beklagar dock att situationen inte är bättre. Det överensstämmer inte med
ICAs policy och riktlinjer. Vi kommer bland annat verka för att Eurepgaps krav på
sociala aspekter förbättras.

Sociala frågor i ICAs inköp, igår, idag och i framtiden
ICA inledde arbetet med att säkerställa sociala aspekter i inköpen 1996. Arbetet var
fokuserat på skadligt barnarbete och vi hade ett nära samarbete med Rädda Barnen.
Detta arbete utvecklades och breddades, och 2000 fastslogs nuvarande texter i vår
policy. Vi har framförallt fokuserat detta på våra egna märkesvaror med ursprung i
fjärran östern.

Inledningsvis har vi skrivit in dessa frågor i avtalen, för befintliga leverantörer
skickade vi enkät, nästa steg i processen har varit att låta leverantören genomgå en
extern revision i förhållande till SA8000. Slutligen har vi rekommenderat våra leve-
rantörer att certifiera sig enligt SA8000. Detta har varit relativt framgångsrikt med
de ca 30 leverantörer som omfattas, och reella förbättringar har uppnåtts hos dessa
leverantörer.

Med detta som erfarenhet har vi nu för avsikt att vidareutveckla dessa frågor i
inköpen även till andra varugrupper, som exempelvis frukt & grönt. Vi har internt
skapat en ny avdelning, Miljö & Socialt Ansvar med tre medarbetare. Inför 2005 har
vi en ambitiös plan som handlar om att för alla varugrupper tydliggöra våra krav, föra
in texter i avtalen, skapa systematik för att göra uppföljningar och för att slutligen
kunna rapportera om detta internt och externt. Vad detta konkret kommer att inne-
bära för inköpen av frukt och grönsaker vet vi inte i dagsläget.

Vi ser fram emot fortsatt konstruktivt arbete för att förbättra både arbetarnas för-
hållandena och formerna för uppföljning.

Med vänlig hälsning

Anita Falkenek
Miljö & Socialt Ansvar, ICA Sverige AB 
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