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Kort om Electronics watch:

Etablert i 2015 som en uavhengig overvåkingsorganisasjon av arbeidsforhold i 
elektronikkindustrien

▪ https://electronicswatch.org/en

Ekspertise på menneskerettigheter og globale verdikjeder

Samler offentlige innkjøpere og sivilsamfunnsorganisasjoner 

Utvider kontinuerlig omfanget av overvåking til flere regioner og flere leverandører 
ettersom et økende antall offentlige organisasjoner velger å koordinere sitt arbeid 
gjennom Electronics Watch

Electronics Watch er en non-profit ikke-statlig organisasjon innlemmet under 
nederlandsk lov (nr. 62721445 i det nederlandske handelsregisteret)

Ingen kjennskap om andre organisasjoner som er tilsvarende

https://electronicswatch.org/en
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Medlemskap i Electronics watch (Affiliate)

Samarbeid om overvåkning og påvirkning av arbeidsforhold i IKT-

industrien

• Samarbeid viktig for påvirkning globalt og oppnåelse av politiske målsettinger

• Stort internasjonalt nettverk av offentlige innkjøpere og eksperter

▪ tilgang på rapporter og kunnskap, risikoanalyser og informasjon av gjenoppretting av 
arbeidsforhold og menneskerettigheter

• Dialog med arbeidere, fagforeninger og bedrifter

▪ øyne og ører på bakken der vi kan oppgi våre produksjonssteder

• Samarbeidsavtale med Responsible Business Alliance (RBA), verdens største 
bransjeorganisasjon for IKT-bransjen

▪ «alle» leverandører innen IKT lener seg på RBAs metodikk
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Ny rapport om konfliktmineraler 

Ny rapport fra Global Witness som kritiserer 
sertifiseringsordningen ITSCI, som er "godkjent 
(endorsed) av OECD. Kritikken går på at ordningen 
"vasker" konfliktmineraler:

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/nat
ural-resource-governance/itsci-laundromat/

Vurderer tiltak som:
- Brev til leverandør, OECD og RBA om hvordan de 

stiller seg til kritikken

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/itsci-laundromat/
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Thank you for your attention!


