
Ta reda på hur du kan hjälpa Till på
www.makeiTfair.org

Unga tjejer  
Bakom Din 
moBil

Chansen är stor att din mobil är gjord i 

kina. Hälften av alla mobiltelefoner 
tillverkas där – precis som många 
datorer, MP3-spelare och spelkonsoler.

miljonTals kineser har flyttat från Kinas fattigare delar 
till städerna i södra Kina där elektronikfabrikerna ligger 
för att jobba. De flesta som kommer för att jobba i 
fabrikerna är lågutbildade unga tjejer mellan 16 och 30 
år. De har lämnat sina hem för att tjäna pengar och för 
chansen till ett självständigt liv – men många av dem 
får bara uT cirka fyra kronor i Timmen i en region 
där en flaska duschkräm kostar 17 kronor. 
Fabriksarbetarna jobbar ofta 10 till 12 timmar om dagen, 
sex till sju dagar i veckan, med att tillverka delar som 
köps av elektronikföretag som Nokia och Samsung.

Lönen för normal heltid räcker 
knapp till att leva på – trots att 
de flesta elektronikarbetare bor 
billigt i trånga sovsalar som 
fabriken äger. För att kunna spara 
pengar till studier eller hjälpa sina 
fattiga familjer där hemma måste 
många jobba upp till 150 Timmar 

överTid varje månad.

Om arbetarna gör misstag, 
eller klagar på arbetstempot, 
riskerar de avdrag på lönen 
eller till och med sparken. Det 
är svårt för dem att klaga 
eller protestera eftersom 
oberoende fackföreningar 

är förbjudna i Kina.

I Kina finns det flera lagar som ska 

skydda arbeTare från orimliga 

villkor men de följs ofta inte. De flesta 
elektronikföretag, som exempelvis Apple, 
lovar oss konsumenter att de som 
arbetar med att tillverka deras produkter 
ska behandlas väl, men på flera fabriker 
berättar arbetare att detta inte stämmer. 

makeITfair uppmanar därför unga människor i 
hela Europa att hjälpa Till aTT höja lönerna 

och förbäTTra villkoren för elektronikarbe-
tarna i Kina och andra länder där produkterna 
vi använder tillverkas. Kräv att de du köper 
elektronik av håller vad de lovar! 

“Jag skulle vilja be er 
att inte bara tänka på 
produkternas snygga 
design, utan också på 

arbetarna bakom varan”
Siu, 20-årig elektronikarbetare i kina



 

 1  lcd bezel 
 2  upper caSe 
 3  battery pack
 4   cooling fan frame
 5  dc/ac inVerter 
 6  rtc battery 
 7  poly Switch
 8  lcd panel 
 9  cooling fan
 10   dVd-rom&cd-r/rw 
 11  fax/modem card
 12   power Supply 

adaptor 

 13  hdd  
 14  cd-rom driVe 
 15   dc/ac tranSformer
16   dVd-rom driVe
17   lan mini pci module 
 18 t/m 54 
37 manufacturerS 
producing 11 other 
critical componentS
55 t/m 58 4 contract 
manufacturerS in
china, taiwan and 
the philippineS
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LAPTOP
made in 

china

om man frågar kinesiska fabriksarbeTare vad 
de helsT vill förändra svarar de den låga 
lönen. Regeringen har slagit fast en minimilön – det 
minsta en person får tjäna i månaden – men den går 
knappt att leva på trots att den höjdes under 2008. 
Elektronikarbetarna i södra Kina tjänar nu mellan 770 och 
1000 kronor i månaden om de jobbar heltid. Men den lönen 
räcker inte för att exempelvis hyra ett eget rum – absolut 
inte en lägenhet – eftersom priserna i detta område är 
skyhöga. Det innebär att arbetarna måste bo i sovsalar på 
fabriksområdena där mat serveras gratis eller billigt.

makeITfairs undersökningar visar att arbetarna jobbar 
upp Till 12 Timmar om dagen, med max en dag ledigt i 
veckan, för att kunna spara pengar till en utbildning eller 
för att kunna gifta sig och någon gång få chans att bo 
själva. Många unga arbetare luras också av fabrikerna och 
får inte ut rätt lön. makeITfairs intervjuer avslöjade ett fall 
där ungdomar jobbade hela 80 timmar i veckan, men bara 
fick ut två tredjedelar av den lön de hade rätt till.

Alla vill ha den senaste mobilen, laptopen eller ipoden. 
Har du någonsin tänkt på hur de som tillverkar 

elektronikprylarna har det? 

Fattiga familjers  
           enDa hopp 

58  fabriker 
bakom

   1 lapTop 
så här kan en 

produkTionskedja se uT: ingen lön för mödan

jenny

 
Fria fackföreningar är förbjudna men 
allT fler fabriksarbeTare vågar 

numera proTesTera öppet. Exempelvis 
gick över 18 000 anställda vid elektronik-
fabriken Friwo, i Shenzhen i södra Kina, 
ut i strejk i augusti 2007 och krävde 
högre löner och bättre arbetsvillkor. 

Hon kämpar för arbetarnas 
rättigheter 
Jenny bor i Hongkong och har arbeTaT 

för aTT skapa bäTTre förhållanden 

för fabriksarbeTare som siu sedan hon 

läsTe på universiTeTeT. Då gick hon med 
i en organisation som heter SACOM som 
började uppmärksamma elektronikbrans-
chen efter att det avslöjats att arbetare vid 
en fabrik som tillverkar kameralinser till 
mobiltelefoner blivit förgiftade.  

Enskilda arbetare riskerar att bli av med sina jobb 
om de klagar och påpekar vad som är fel – men 
om de agerar Tillsammans med andra kan de 

skapa förbäTTringar. En arbetare kan till 
exempel skriva ett brev, samla in underskrifter 
från kollegor och lämna dem till fabriksledningen. 
Om detta inte hjälper kan de vända sig till en 
journalist eller en organisation och be om hjälp.  

Hur kan fabriksarbetare som Siu förbättra 
sina villkor?  

 
 

De stora köparna har 
ansvar för att kontrol-
lera arbetsvillkoren 
hos sina leverantörer i 
Kina och i andra länder. 
De bör också gå ett steg 
längre och göra 
leverantörerna 
medvetna om arbetar-
nas rättigheter. Och 
ändå viktigare – göra 
klart att arbeTarna 

bör ha räTT aTT 

organisera sig så de 
kan förhandla med 
arbetsgivaren och 
själva skydda sina 
rättigheter. 

Vad kan stora 
elektronikföretag 
som Sony Ericsson 
och Apple göra för 
att förbättra 
villkoren för 
fabriksarbetarna? 

Hur gör arbetarna i Kina sina  
röster hörda?

 

 
Ni kan kräva att de stora elektronikföre-
tagen verkligen tar sitt ansvar och gör 
det de själva lovat för att förbättra 
arbetsvillkor och miljö hos deras 
leverantörer. Ni kan också stödja 
arbetarna genom att be om mer informa-
tion om var - och under vilka villkor - de 
mobiler eller Mp3-spelare ni köper är 
tillverkade och kräva produkTer som 

är producerade på eTT schysT säTT. 

Vad kan unga människor i Europa 
göra för att hjälpa till?

Siu har bett oSS att 
inte anVända henneS 
riktiga namn eller foto 
efterSom hon är rädd 
för att förlora jobbet 
om hon kritiSerar Sin 
arbetSgiVare.

“När skiftet är 
över är jag väldigt 

trött både fysiskt 
och psykiskt på 

grund av det höga 
arbetstempot. 

Samtidigt känns 
arbetet tråkigt 

och meningslöst”, 
säger Siu. 

Långa dagar, låga löner
Varje dag jobbar 20-åriga Siu 10 Till 11 Timmar i 

en fabrik nära staden Shenzhen i södra Kina. 
Fabriken tillverkar laddare för elektronikjättar 
som Nokia, Motorola, LG och Samsung.

Men efter ett tag blev hon sjuk och var tvungen 
att betala en massa pengar för mediciner och 
vård, upp till 80 procent av hennes lön. Siu har 
fått onT i ögonen och känner sig ofTa yr 
och hon har fått problem med sömnen på grund 
av att hon jobbat mycket nattskift. 

Om Siu inte jobbar övertid har hon inte råd att 
skicka hem, eller spara, några pengar – trots 
att hon bor billigT i en sovsal med sju 

andra Tjejer. 

Hennes jobb är att sätta 
klisterlappar på 855 
mobilladdare i timmen. 
Om hon inte hinner det 
måste hon fortsätta 
jobba utan betalt tills 
kvoten är uppfylld. Det 
är ett stressigt och 
enformigt jobb och när 
företaget har stora 
beställningar jobbar hon 
mycket övertid. Förra 
året jobbade Siu sju 

dagar i veckan i Tre 

månader.

Siu lämnade sin hemby 
när hon var 18 år och 
började jobba på fabrik. 
Först skickade hon hem 
pengar till sin familj för 
att hjälpa till att beTala 

för hennes yngre 

brors skolgång. 

Siu uppmanar unga människor 
att bli akTiva i makeiTfairs 

kampanj för att förbättra livet 
för elektronikarbetarna och se 
till att de får rättvisa löner.
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makeITfair 
Bakom varje mobiltelefon och dator döljer 
sig en lång kedja av leverantörer. De ele-
ktronikföretag vars logga sitter på din dator, 
som Acer, Dell eller Fujitsu Siemens, tillverkar 
ofta inte själva sina produkter utan köper 
delar från en rad olika fabriker som ibland 
också tillverkar hela produkten. 

makeitfair är en kampanj 
som drivs av en grupp 
europeiska organisationer 
som vill utmana orättvisa 
förhållanden inom 
elektronikbranschen. Vi 
hoppas att unga männi-
skor i hela Europa ska 
hjälpa oss att sätta press 
på de stora elektronik-
företagen så att fabriksar-
betare som Siu får en lön 
som de kan leva på.
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skicka Till:
Fair Trade Center

Magnusladulåsgatan 24
118 60 Stockholm 

www.fairtradecenter.se

denna publikation har producerats med 
ekonomiskt stöd av eu-kommissionen, som 

dock ej tar ställning till skriftens innehåll. för 
innehållet ansvarar fair trade center och 
den nederländska organisationen Somo .

September 2008

Vill du hjälpa till?
Riv loss och skicka in det bifogade vykortet. Fair Trade  
Center ser till att mobilföretagen får ditt meddelande. 

          www.makeITfair.org

De flesta av de stora elektronikföretagen har antagit vissa 
regler för att se till att arbetarnas rättigheter respekteras 
men få förbättringar har skett på fabriksgolvet. En stor del 
av företagens leverantörer kontrolleras aldrig och arbetar-
nas rättigheter kränks - trots att deras insats i tillverkningen 
av vår elektronik är oersättlig. 

Elektronikföretagen förhandlar stenhårt om priset 
vilket pressar leverantörerna. För att kunna 
konkurrera i den globala ekonomin försöker 
fabriksägarna därför att tillverka till lägsta möjliga 
pris. Även vi konsumenter runt om i världen lockas 
av låga priser, men kravet på billig elektronik får 
konsekvenser för fabriksarbetarna i Kina. 

“Bli aktiv i  
makeITfair!”


