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Godkänt av BWI -kongressen i Durban, Sydafrika,
den 1 december 2017

27. Samarbete med Forest Stewardship Council (FSC)
Inskickat Av: Coen Vanderveer FNV Nederländerna
BWI är medvetna om att skyddet av grundläggande arbets- och fackföreningsrättigheter
för skogs- och industriarbetare anställda hos FSC-certifierade företag måste utvecklas och
har därför proaktivt uppmanat samarbetspartner att organisera dessa företag, att delta i
utvecklingsgruppen för nationella FSC-standarder och att bli internationella medlemmar.
Inom de nuvarande standarderna för hanteringskedjan (CoC) är granskning och övervakning
av bestämmelserna i social- och arbetsrättslagstiftningen otillräcklig enligt ILO:s
grundläggande konventioner i jämförelse med de internationella övergripande indikatorerna
för skogsförvaltningsenheter. Därför har BWI deltagit i FSC:s arbetsgrupp gällande ILO, vars
avsedda resultat är ”en rapport innehållande en samling övergripande kriterier och förslag
på indikatorer som anger grundläggande regler för utveckling av granskningskrav på FSCcertifierad nivå”.
I och med att FSC:s internationella styrelse i september 2017 godkände FSC-arbetsgruppens
rapport om grundläggande kriterier och indikatorer baserade påILO:s grundläggande
konventioner, går BWI vidare med att stärka hanteringskedjan. Slutförandet av detta kommer
att kräva ytterligare en arbetsgrupp för utveckling av granskningskraven. Det dröjer minst tre
år till innan detta godkänns och införlivas i standarderna för hanteringskedjan.
BWI har, med hänsyn till att FSC-standarderna för skogs- och industriarbetare måste vara
konsekventa gällande social- och arbetsrättslagar enligt ILO:s grundläggande konventioner, i
oktober förra året lagt fram motion 50 till FSC:s generalförsamling i Vancouver, med syfte att
stärka den sociala dimensionen inom hanteringskedjan.
Den ekonomiska kammarens påfallande likgiltighet inför principerna om en social dialog
och diskussion med BWI gällande motion 50 är oroande. Detsamma gäller den halvhjärtade
diskussionen med BWI:s delegation efter påtryckningar från hela den sociala kammaren samt
funktionärer från miljökammaren. Ändå röstades motion 50 ned med argumentet att den inte
går att införliva, trots de stora följder detta får för företag, certifieringsorgan och revisorer.
Det är ytterst förvånande och skrämmande att motion 50 utsattes för teknisk granskning
under överläggningen som resulterade i en intensiv debatt om huruvida generalförsamlingen
skulle rösta på endast titeln på motion 50 eller hela texten. Den här frågan uppkom efter flera
motionsomröstningar, men det är uppenbarligen den första gången som frågan har tagits
upp i generalförsamlingen. Under den rådande förvirringen lade FSC:s medarbetare fram
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olika åsikter. Det som till slut satte stopp för debattens sönderfall var det offentliga uttalandet
från FSC:s jurist att GA-representanterna ombeds att rösta på hela texten. Den ekonomiska
kammarens intriger mot motion 50 tillsammans med de motstridiga signalerna från FSC:s
medarbetare och några medlemmar inom den internationella styrelsen ledde till att motion 50
röstades ned, trots det omfattande stödet från den sociala kammaren.
BWI uppskattar det tappra stödet från samarbetspartner gällande motion 50 och det orubbliga
stödet från alla medlemmar inom den sociala kammaren samt beslutet att varna FSC under
generalförsamlingen för att de tillät den ekonomiska kammaren att massrösta mot motioner
utan en meningsfull debatt.
Vi uppmanar BWI-kongressen att inleda en samlad kampanj mot FSC genom att:
1. Kräva att FSC skickar in konkreta rekommendationer om hur de kan säkerställa att
arbetarnas föreningsfrihet och förhandlingsrätt kan garanteras av hanteringskedjans
certifierade skogsbruk, inklusive men inte begränsat till neutralitet inför organisering av
fackföreningar inom verksamheterna.
2. Uppmana samarbetspartner att organisera och arrangera direkta branschåtgärder
mot hanteringskedjan och certifierade Controlled Wood-organisationer, särskilt de
inom massa- och pappersindustrin och de länder där bristande efterlevnad av ILO:s
grundläggande konventioner är uppenbar och omfattande. Samt i linje med detta även
utveckla en gemensam strategi med IndustriALL.
3. Kräva att FSC prioriterar och tillhandahåller en omedelbar lösning av alla BWI:s klagomål.
Detta med hänsyn till den långa och omständliga process gällande avståndstagande från
certifierade organisationer, enligt fallet med fackföreningen inom Sabah Timber Industry
i Malaysia.
Slutligen uppmanas även BWI-kongressen att stödja skapandet av en tillfällig arbetsgrupp
som ska leda utvecklingen och införlivandet av den här kampanjen samt skicka in en
omfattande rapport till världskongressen innehållande rekommendationer gällande det
framtida samarbetet med FSC.
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