Obruten tro på mänskliga rättigheter
Som nytillträdd projektledare för Amnesty Business Group i Sverige ser Renée
Andersson en stor utmaning i att öka antalet företag som väljer Amnesty som
kunskaps- och informationskälla samt att få dem att inse vilken stor roll de kan
spela genom att inkludera mänskliga rättigheter i sin handel och produktion.
Staten borde också föregå med gott exempel och sopa rent framför egen dörr,
apropå deras eget initiativ Globalt Ansvar, tycker hon.
Av Anne Eriksson, Miljörapporten nr 5/2002
Renée Andersson har haft en hektisk inledning av sitt nya jobb som projektledare för
Amnesty Business Group i Sverige. Hon är nyligen hemkommen från ett studiebesök
hos brittiska Amnesty Business Group i London, som har tio års erfarenhet av att
driva en företagsgrupp.
Den svenska företagsgruppen startades inte förrän år 2000. Svenska Amnesty
Business Group blir däremot först ut av dessa länder med att ha en heltidsanställd
projektledare, som arbetar på uppdrag av företagsgruppens styrelse och nybildade
rådgivande grupp.
Erfarenheterna från det senaste uppdraget som projektledare för DressCode (tidigare
Projektet för oberoende kontroll av uppförandekoder i klädtillverkningen) och arbetet
för Rädda Barnen, under många år, kommer väl till pass i den nya rollen som
projektledare för svenska Amnesty Business Group.
– Att ha jobbat direkt med de människor som frågorna verkligen berör, såsom utsatta
vuxna och barn i Bangladesh, Jemen och Etiopien, gör att jag ser på
människorättsfrågorna också ur deras perspektiv, med "utlandsglasögon", säger Renée
Andersson.
Hon konstaterar också att både allmänhet och media har svårt att se komplexiteten i
frågorna. Det är vare sig svart eller vitt – utan det är mycket grått – och det finns inga
snabba lösningar. Men det finns absolut möjligheter till förbättringar.
Amnesty Business Group kommer också, förutom arbetet med företagen, att arbeta
för att den svenska staten lägger sig överst på listan över anslutna organisationer till
regeringens eget initiativ, Globalt Ansvar.
– Det är ju den svenska staten som skrivit på FN:s allmänna deklaration om mänskliga
rättigheter, konventionen om barnets rättigheter och ILO-konventionerna om
arbetares rättigheter. Idag finns trots det ingenting i lagen om offentlig upphandling
som berör mänskliga rättighetsfrågor.
Det enda lagen kräver är att det ska råda fri konkurrens och vara låga priser, säger
Renée Andersson.
Eftersom såväl folkrörelser, fackföreningar, regeringar som företag idag står inför nya
utmaningar för att skapa rättvisa och hållbara samhällen; krävs nya former av
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samarbeten, risker måste tas och idéer måste prövas.
– Det finns inga snabba lösningar för det arbetet heller, men man måste våga, avslutar
Renée Andersson.
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