
Makt forplikter 
- Bindende retningslinjer for næringslivets samfunnsansvar nå! 

I høst samarbeider Amnesty International i Norge og Framtiden i våre hender om en 
kampanje. Sammen krever vi bindende retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar.  

Bakgrunnen er at det per dags dato ikke finnes noen lover og regler om næringslivets samfunnsansvar 
som bedrifter plikter å følge. En rekke avsløringer hvor selskaper knyttes til menneskerettighetsbrudd, 
korrupsjon og miljøødeleggelse, har de siste årene vist at frivillige ordninger ikke er tilstrekkelig.  

Amnesty International i Norge lanserte 1. oktober i år en undersøkelse om norske selskapers 
risikoeksponering for å bryte menneskerettighetene, og deres beredskap for å møte denne risikoen. 
Undersøkelsen viser at de største norske selskapene i større grad enn før utarbeider egen policy på 
menneskerettigheter, men at de i liten grad gjennomfører risikoanalyser og monitorerer sitt arbeid på 
menneskerettigheter.  

Sammenlignet med alle de store norske selskapene scorer de statseide selskapene høyt på policy-
indikatoren, og alle de statseide selskapene har henvisning til menneskerettighetene i sine kontrakter 
med partnere og leverandører. Imidlertid viser undersøkelsen at de statseide selskapene skårer svært 
dårlig på andre viktige indikatorer; Langt færre av de statseide selskapene gjennomfører risikoanalyser 
eller monitorerer sitt menneskerettighetsarbeid, langt færre av dem har opplæring av sine ansatte i 
selskapets egen policy, og langt færre har sikret at noen i selskapet har det overordnete og 
operasjonelle ansvaret for selskapets arbeid på menneskerettigheter. 

Ingen av de statseide selskapene anser at det er noen stor risiko for at de selv bryter 
menneskerettighetene, og hele femti prosent av selskapene sier at de ikke ser noen utfordringer i sitt 
arbeid med menneskerettighetene.  

Amnesty og Framtiden i våre hender krever derfor bindende retningslinjer for bedrifters 
samfunnsansvar, slik at det blir pliktig for alle norske selskaper å blant annet: 

• ha en policy på menneskerettigheter 
• foreta risikoanalyse  m.h.t om og i hvilken grad egen virksomhet vil kunne bidra til brudd på 

menneskerettighetene, og iverksette de nødvendige tiltak for å sikre at menneskerettighetene 
respekteres (”due dillegence”) 

• monitorere selskapets arbeid på å sikre at respekten for menneskerettighetene ivaretas 
• rapportere på selskapets arbeid for å sikre respekt for menneskerettighetene 

Amnesty og Framtiden i våre hender mener at dette er viktig for å styrke vernet om 
menneskerettighetene, og at det er i selskapenes egeninteresse å gjennomføre dette. 

Med vennlig hilsen

Vedlagt: 
• Amnestys næringslivsundersøkelse 2011. 

Amnesty har i tillegg gjennomført en undersøkelse av små og mellomstore norske olje- og 
gasselskaper. Resultatene i den undersøkelsen finner du på nett: http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-
nyheter/oljemyggenes-unnfallenhet
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