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Vastuumme sukupuolten välisestä tasa-arvosta toimitusketjussa
Identiteettimme vastuullisena yrityksenä
Lidlissä kestävä toiminta on yksi keskeisistä strategisista tavoitteista,
kun pyrimme luomaan menestyksekästä tulevaisuutta. Kannamme
vastuumme siellä, missä toiminnallamme on vaikutusta ihmisiin ja
ympäristöön. Kestävän toiminnan avulla varmistamme, että täytämme
laatulupauksemme joka päivä uudelleen, ja sen myötä voimme taata
tulevan toimintamme yrityksenä.
Tältä pohjalta olemme kehittäneet vastuullisuusstrategiamme.
Strategiamme antaa vastuulliselle toiminnallemme selkeän suunnan.
Osoitamme, miten me Lidlissä ymmärrämme vastuumme ympäristöstä,
ihmisistä ja asiakkaista. Tämän ymmärryksen toteutamme käytännössä
kuuden strategisen painopisteen puitteissa. Teemme sen perusteella
toimenpiteitä, joilla suojelemme ympäristöä, säästämme resursseja,
huomioimme luonnon monimuotoisuuden, toimimme reilusti, tuemme
terveyttä ja käymme keskustelua.

Vastuumme sukupuolten välisestä tasa-arvosta
Sukupuolten väliseen tasa-arvoon toimitusketjussa vaikutamme
strategisella painopisteellämme ”reilu toiminta”. Reilu toiminta
tarkoittaa mm. reilujen työ- ja sosiaalistandardien sekä
elinkeinomahdollisuuksien varmistamista toimitusketjussamme
toimiville ihmisille. Tämän vuoksi pyrimme myös tulevaisuudessa
keskittymään painokkaasti toimitusketjumme tasa-arvoisuuteen ja siten
huolellisuusvelvoitteemme suorittamiseen.
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Taustaa tasa-arvolle toimitusketjussa
Ihmiset kokevat maailmanlaajuisesti
oikeuksiensa rajoittamista työpaikoilla
sukupuolensa, sukupuoli-identiteettinsä
pienempi palkka naisilla
tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi
kuin
miehillä keskimäärin
– usein elintarvikkeiden tai tekstiilien
toimitusketjujen alkupäässä. Erityisen
yleistä tämä on naisilla ja tytöillä. Syitä on
monia, ja ne ulottuvat syrjivistä sosio-ekonomisista rakenteista ja
käytänteistä aina kulttuuri- ja sosiaalinormeihin, kuten esimerkiksi
patriarkaalisiin suhteisiin. 1

23 %

Naiset tekevät 43 % maatalouden ja 85 % tekstiilitalouden töistä
maailmanlaajuisesti. 23 Samalla vähintään 70 % äärimmäisessä
köyhyydessä elävistä on maailmanlaajuisesti naisia. 4 Vaikka naiset
tekevät saman työn, he saavat usein huomattavasti pienempää
palkkaa. 5 Maailmanlaajuisesti he tienaavat keskimäärin 23 % vähemmän
kuin miehet ja hoitavat usein vaarallisia tai huonosti maksettuja
tehtäviä. 6 Lisäksi 90 % heidän tuloistaan menee perheen ruokkimiseen

ja lasten koulutukseen, kun taas miehillä näihin menee vain 30 %. 7
Tekstiiliteollisuudessa naispuoliset työntekijät altistuvat erityisen
suurille riskeille. Näitä ovat epätasa-arvoinen kohtelu palkan suhteen,
raskaana olevien irtisanominen sekä seksuaalinen ahdistelu
työpaikalla. 89 Lisäksi monissa maissa naiset ovat selkeästi heikommassa
asemassa maanhankinnan, luotonsaannin tai mahdollisen perinnön
suhteen. Tämä estää heitä esimerkiksi perustamasta yrityksiä. 10
Tasa-arvo on samalla sekä laillinen tehtävä että yhteiskunnallinen
sääntö. Samat oikeudet kaikille ovat edellytyksenä vakaammille,
reilummille ja kasvukykyisemmille yhteiskunnille. Esimerkiksi FAO on
laskenut, että maatalouden sato voisi parantua 20–30 prosentilla, jos
naispuolisilla viljelijöillä olisi samanlainen pääsy tuotantoresursseihin
kuin miehillä. 11 Erityisesti tästä hyötyisivät kehitysmaat: Jatkotutkimus
34 kehitysmaassa osoittaa, että maatalouden tuotanto kasvaisi
keskimäärin noin 4 %, jos osallisuus jaettaisiin tasa-arvoisesti. Tämä

Rosa-Luxemburg-Stiftung: Geschlechtergerechtigkeit in globalen Lieferketten. Forderungen an Politik & Unternehmen, 2020.
Fairtrade Deutschland: Geschlechtergerechtigkeit. Fairtrade fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern, 2020.
3 Greenpeace: Wer billig kauft, kauft teuer! Fast Fashion: Die dunkle Seite des Modekonsums, 2018.
4 Fairtrade Deutschland: Fairtrade und Geschlechtergerechtigkeit. Fact Sheet, 2019.
5 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik: Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft. Lösungsbeiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 2019.
6 Oxfam: Im Schatten der Profite. Wie die systematische Abwertung von Hausarbeit, Pflege und Fürsorge Ungleichheit schafft und vertieft, 2020.
7 Fairtrade Deutschland: Geschlechtergerechtigkeit. Fairtrade fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern, 2020.
8 Greenpeace: Wer billig kauft, kauft teuer! Fast Fashion: Die dunkle Seite des Modekonsums, 2018.
9 Rosa-Luxemburg-Stiftung: Geschlechtergerechtigkeit in globalen Lieferketten. Forderungen an Politik & Unternehmen, 2020.
10 World Economic Forum: Global Gender Gap Report 2020, 2019.
11 FAO: The state of Food and Agriculture, 2011.
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tarkoittaa samalla nälkää näkevien ihmisten vähenemistä jopa 150
miljoonalla. 12

13

12
13

UN Women: Wirtschaftliche Stärkung von Frauen, 2020.
Business for Social Responsibility: Building Effective Women´s Economic Empowerment Strategies.
Sector-Specific Opportunities and the Case for Collaboration, 2016.
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Toimintamme toimitusketjun sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen
Code of Conduct: Syrjimättömyys koskee myös
liikekumppaneitamme
Ihmisoikeuksien suojelu on kiinteä osa Schwarz-konsernin Code of
Conductia ja näin myös pysyvä osa liikekumppaneidemme kanssa
solmimiamme sopimuksia. Tässä yhteydessä velvoitamme
liikekumppaneitamme noudattamaan tasa-arvoa omassa
liiketoiminnassaan sekä omien toimittajiensa suhteen.
Liikekumppanimme vakuuttavat näin välttävänsä kaikkea
sukupuolisidonnaista syrjintää – oli kyse sitten henkilöstön valinnasta
tai työntekijöiden ammatillisesta kehittämisestä. Lisäksi heidän täytyy
huolehtia siitä, että työntekijät eivät altistu työpaikallaan seksuaaliselle
ahdistelulle tai fyysiselle tai henkiselle väkivallalle. Myös oikeutta
kuulua ammattiliittoon ja oikeutta työehtosopimuksiin on
kunnioitettava, ja tämä koskee erityisesti myös työntekijöitä.

Kaikkien toimitusketjumme ihmisten tulee pystyä
työskentelemään samoilla edellytyksillä ja ehdoilla. Sukupuolten
välinen tasa-arvo on tämän vuoksi reilun toimintamme keskeinen
kulmakivi. Kannamme tästä vastuumme – juuri siellä, missä
vaikutukset ovat suurimpia.
Mikko Forsström, kaupallinen johtaja

Näiden periaatteiden noudattamisen tarkistamiseksi liikekumppaneiden
ja näiden alihankkijoiden tulee pyydettäessä antaa tietoja ja
mahdollistaa käynnit toimitiloissaan. Myös yrityksen sisäisen
ilmoitusmekanismin luominen on pakollista. Tämä mekanismi tulee
luoda niin, että Code of Conductin vastaisesta toiminnasta ilmoittava
henkilö ei joudu ilmoituksensa vuoksi epäedulliseen asemaan.
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Olemme yksi suurimmista elintarvikevähittäiskaupoista, ja meillä on
maailmanlaajuiset toimitusketjut. Tämän vuoksi meillä on myös
erityinen vastuu. Tähän kuuluu naisten aktiivinen tukeminen
viljelyalueilla ja tuotantokohteissa sekä reilujen ja tasa-arvoisten
työolosuhteiden varmistaminen. Voimme saavuttaa vastuullisella
toiminnalla suuria erityisesti arvoketjun alkupäässä, koska siellä
ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset ovat suurimpia.

Tasa-arvo on tämän vuoksi yksi ostomme ihmisoikeusstrategian
painopiste; kuvailemme strategiamme Ihmisoikeudet toimitusketjuissa dokumentissamme. Tässä dokumentissa muotoilemme tavoitteemme
parantaa meille työskentelevien ihmisten elin- ja työolosuhteita vuoden
2025 loppuun mennessä. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa tämä
tarkoittaa erityisesti sitä, että naisille mahdollistetaan tasa-arvoinen
pääsy töihin ja reilu palkka sekä sitä, että naisia suojellaan syrjinnältä ja
väkivallalta.
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1

Vaikutusten selvittäminen jatkuvasti
Haluamme ehkäistä ihmisoikeusriskejä omassa
toiminnassamme erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon
liittyen. Tämän vuoksi tarkistamme jatkuvasti mahdolliset
riskit tuotteidemme valmistuksessa. Lisäämme siksi
toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä ja teemme riskianalyysejä
sekä Human Rights Impact Assessmenteja (HRIA).

2021

Teemme HRIA-arviointeja keskittyen erityisesti
sukupuolikysymyksiin.
Tätä varten keskustelemme suoraan oikeuksien haltijoiden
kanssa sekä naisten oikeuksia ajavien järjestöjen kanssa ja
huomioimme sukupuolinäkökulmat
toimenpidesuunnitelmassa.

Voit lukea lisää toiminnastamme tässä suhteessa näistä
dokumenteista:
> Sukupuoliriippuvaiset riskit toimitusketjussa,
> Human Rights Impact Assessments naisten oikeudet
huomioiden ja
> Sukupuolineutraalit ilmoitusmekanismit
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2025

Teemme vuosittain kolme Human Rights Impact
Assessmentia (HRIA) niissä osissa toimitusketjuja,
joihin liittyy suuri riski.

Jatkuvasti Otamme naisten oikeuksia ajavat järjestöt ja
paikalliset työntekijäjärjestöt tai ammattiliitot
mukaan ostopolitiikkaamme sukupuolten välisen
tasa-arvon suhteen.
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2

Standardien varmistaminen
Teemme toimenpiteitä ILO-ydintyönormien vahvistamiseksi ja
noudattamiseksi. Tässä luotamme kansainvälisesti
tunnustettuihin sertifiointeihin ja sosiaaliauditointiohjelmiin.
Lisäksi pyrimme Lidlissä takaamaan toimitusketjumme
työntekijöille pääsyn ilmoitusmekanismeihin. Kehitämme
myös koulutuksia, joiden avulla voimme auttaa
toimittajiamme tunnistamaan ihmisoikeus- ja
sukupuolisidonnaiset riskit, suunnittelemaan toimenpiteitä
näiden ehkäisemiseksi ja estämään niitä tehokkaasti.

2025

Varmistamme pääsyn sukupuolineutraaleihin
ilmoitusmekanismeihin riskialueilla sijaitsevissa
toimitusketjuissa ennen vuoden 2025 loppua.
Vuonna 2021 aloitamme valmistelemaan pääsyä
tehokkaisiin ilmoitusmekanismeihin kolmessa
riskitoimitusketjussa. Huomioimme YK:n liiketoimintaa ja
ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGP) ja julkaisemme
ilmoitusmekanismien toimintaa koskevia tietoja.

Lisätietoja toiminnastamme tässä suhteessa: > Reilun kaupan
tuotteilla lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa

2021

Kannustamme strategisia toimittajiamme
allekirjoittamaan YK:n periaatteet naisten
vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet (WEPs)
vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Reilun kaupan laajentaminen

Jatkuvasti Pyrimme lisäämään ymmärrystä elinkustannukset
kattaviin palkkoihin ja tuloihin liittyvistä haasteista
toimitusketjuissamme.
Lidl lisää riskiperusteista toimintaansa palkkatasa-arvon
suhteen. Tämä toiminta kattaa Way to Go -suklaan,
yhteistyömme ACT On Living Wages:n kanssa
tekstiilitoimitusketjuissa ja tämänhetkisen työmme
appelsiinien ja banaanien toimitusketjuissa. Keskitymme
jatkossa toimintamme kehityksessä erityisesti
työntekijöiden tilanteen huomioimiseen. Julkaisemme
vuosittaiset kehitysaskeleemme vuoden 2023 puolivälissä.

Edistämme elämiseen riittäviä palkkoja sekä reilua
arvonjakautumista koko toimitusketjussamme. Keskitymme
erityisesti pienviljelijöihin, jotta voisimme turvata heidän
toimeentulonsa. Haluamme lisätä Fairtrade-sertifioitujen
tuotteiden osuutta vuoden 2025 loppuun mennessä.
Panostamme erityisesti reiluun ja pitkäjänteiseen ostamiseen
pienviljelijöiltä. Vuonna 2020 aloitimme Reilun kaupan suklaa
Way To Go -projektin, jolla voimme varmistaa elämiseen
riittävät tulot ja huomioida erityisesti pienviljelijöitä.
Lisätietoja toiminnastamme tässä suhteessa: > Reilun kaupan
tuotteilla lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja > ACT
parempien palkkojen puolesta

2025
2021

Kehitämme Way To Go -projektiamme naisten
tukemisella vuoden 2021 loppuun mennessä.

Varmistamme pääsyn sukupuolineutraaleihin terveys- ja
turvallisuustoimenpiteisiin.
Pyrimme yhdessä toimittajiemme kanssa poistamaan
esteitä naisilta toimitusketjuissamme (esim. pääsy
saniteettitiloihin, suojeleminen ahdistelulta jne.)
Priorisoimme nämä kolmessa suuren riskin
toimitusketjussa ennen vuoden 2025 loppua.
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2022

2022

Tuemme toimittajiamme sukupuolten välisen tasaarvon edistämisessä.
Tätä varten valmistelemme vuoteen 2022 mennessä
riskialttiissa toimitusketjuissa toimiville toimittajillemme
tietoja ja resursseja ihmisoikeuksiin ja syrjimättömyyteen
liittyen.

2022

Tuemme toimittajiamme sopiviin raskauteen liittyviin
työsuojelumääräyksiin sekä äitiysperiaatteisiin liittyen.
Määritämme Sustainable Purchasing Policyssamme
periaatteet kansallisen lainsäädännön ja kansainväliset
suositukset huomioiden.

Jatkuvasti Edistämme ostamista naisten johtamilta tuotanto- ja
käsittelylaitoksilta.
Ostamme tuotteita naisten johtamista tuotanto- ja
käsittelylaitoksista, jos se on taloudellisesti mahdollista, ja
raportoimme edistysaskeleistamme.

2021

Julkaisemme toimintasuunnitelmamme sukupuolten
väliseen tasa-arvoon liittyen vuoden 2022 loppuun
mennessä.
Tämä toimintasuunnitelma tulee sisältämään seuraavat
elementit:
-

Julkaisemme vuodesta 2023 alkaen sukupuolikohtaisia
tietoja vähintään kolmesta valitusta korkean riskin
toimitusketjuista.

-

Vuoden 2023 loppuun mennessä julkaisemme
toimintasuunnitelman, jonka avulla vähennämme
suuren riskin toimitusketjuissa Gender Pay Gapia.
Lisäksi toimimme vaiheittain vuoden 2026 loppuun
saakka ja raportoimme edistysaskelistamme.

-

Julkaisemme ennen vuoden 2023 loppua ILO:n
yleissopimuksen 190 mukaisen suunnitelman, jossa
esitellään toimintamme sukupuolisidonnaista
äki l

Otamme ACT:n jäsenyyden vaatimukset käyttöön
vuoden 2021 loppuun mennessä.
> ACT pyrkii parantamaan palkkoja ja vahvistamaan
järjestäytymisvapautta maailman tekstiiliteollisuudessa,
jonka työntekijöistä noin 80 prosenttia on naisia.
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4

Muutosten edistäminen
Toimimme kehitysohjelmissa, aloitteissa ja projekteissa,
joiden avulla edistämme muutosta myös Lidlin
ulkopuolella. Kamppailemme jatkuvasti elintarvikkeiden
toimitusketjuissa esiintyviä sukupuolten välisen epätasaarvon syitä vastaan. Haluamme käyttää tähän sekä omaa
että yhteiskunnallista vaikutusta kumppaneidemme kanssa.
Lisätietoja toiminnastamme:
> Projekti Guatemalassa,
> Kumppanina Cotton made in Africa -projektissa,
> Jäsenenä Ethical Trade Initiativessa,
> Jäsenenä World Banana Forumissa,
ja
> Women Empowerment Principles
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Ilmoittaminen sukupuolisidonnaisista riskeistä toimitusketjussa
Tarkistamme jatkuvasti, mitä
ihmisoikeusriskejä tuotteidemme
valmistuksen toimitusketjuissa syntyy
tai voi esiintyä. Näin voimme arvioida
näitä riskejä ja suunnitella tarvittavia
toimenpiteitä.

Ilmoitamme
ihmisoikeusstrategiamme
ensimmäisen pilarin
mukaisesti sukupuolisidonnaiset riskit toimitusketjussamme.

Sukupuolisidonnaiseen epätasaarvoiseen kohteluun
maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa
on monimutkaiset syyt. Riskianalyysin
tavoitteena oli tunnistaa toimitusketjujemme tuotteet ja/tai raakaaineet sekä maat, joihin liittyy sukupuolisidonnaista tasa-arvoa koskevia
suuria riskejä. Olemme tutkineet, mille riskeille erityisesti naiset
altistuvat.

erityisen suuressa vaarassa. Yhdistimme tätä varten erilaisia
tunnustettuja indeksejä: YK:n Gender Equality Indexin, Maailman
talousfoorumin Global Gender Gapin sekä OECD:n Social Institutions
and Gender Indexin. Näiden avulla saimme tietoa siitä, missä määrin
kussakin maassa naisia syrjitään (1), naisille maksetaan epätasaarvoisesti (2), naisilla on epätasa-arvoinen pääsy töihin (3) tai naiset
altistuvat väkivallalle (4).
1

Laskimme sukupuolisidonnaisen syrjinnän Gender Equality
Indexin avulla. YK:n Development Programme (UNDP) on
julkaissut tämän indeksin vuosittain vuodesta 2010 lähtien, ja
siinä vertaillaan sukupuolten välistä tasa-arvoa 162 maassa.
Koska indeksi kattaa laajan skaalan tekijöitä, se antaa hyvän kuvan
naisten tilanteesta tuotantomaissa.

Riskianalyysi: Kolmessa vaiheessa suurimpien riskien raakaaineisiin ja maihin
Ensin keräsimme koko valikoimaamme koskevan riskianalyysin tulokset.
Tästä saimme tietoa siitä, mitkä Food-valikoimamme tuoteryhmät
osoittavat suuria ihmisoikeusrikkomusten riskejä. Tunnistimme lopuksi
tuoteryhmäkohtaisesti ne raaka-aineet, joilla on erityistä merkitystä
Lidlin ostolle. Näitä ovat ensisijaisesti hedelmät ja vihannekset, kahvi,
kaakao ja tee.
Toisessa vaiheessa ilmoitimme tunnustettujen indeksien avulla ne
toimitusketjumme maat, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo on
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2 & 3 Ilmoitimme sukupuolisidonnaiset erot palkoissa ja pääsyssä
töihin Global Gender Gap Indexin avulla. Maailman
talousfoorumi on julkaissut tätä indeksiä vuosittain vuodesta
2006 lähtien. Siinä arvioidaan tällä hetkellä 156:a maata lukuisien
yksittäisten indikaattoreiden perusteella. Epätasa-arvoista palkkaa
varten käytimme Estimated Earned Income -indikaattoria, jossa
vertaillaan naisten ja miesten vuosittaisia tuloja. Labour Force
Participation Rate -indikaattorilla mittasimme työikäisten (15–64vuotiaat), työmarkkinoilla aktiivisten naisten osuuden ja
vertasimme sitä vastaavaan miesten osuuteen. Nämä tiedot on
saatu International Labour Organizationilta (ILO).
4

Social Institutions and Gender Indexin (SIGI) avulla
tutkimme, missä määrin naiset altistuvat yksittäisissä maissa
väkivallalle. OECD julkaisi indeksin ensimmäistä kertaa vuonna
2009 ja edellinen raportti, jossa on tiedot 180 maasta, julkaistiin
vuonna 2018. Tarkastelimme konkreettisesti Violence against
women -indikaattoria, jossa huomioidaan kolme eri näkökulmaa ja
yhdistellään niitä toisiinsa: niiden naisten osuus, jotka näkevät
fyysisen väkivallan oikeutettuna, missä määrin paikallinen
lainsäädäntö suojaa naisia väkivallalta ja niiden naisten osuus,
jotka ovat jo kokeneet fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

Viimeisessä vaiheessa yhdistimme maa- ja raaka-ainetarkastelun
tulokset. Näin pystyimme tunnistamaan kullekin tarkastellulle
tuoteryhmälle ne maat ja raaka-aineet, joita on pidettävä sukupuolten
välisen tasa-arvon kannalta erityisen ongelmallisina, kuten esimerkiksi
tee Keniasta, kahvi Guatemalasta tai ruusut Etiopiasta. Tietyille
riskiraaka-aineille on liitetty omat yleiskatsauksensa tunnistetuista
korkean riskin maista > Tee, > ruusut, > kahvi, > kaakao ja > mansikat.

Toimenpiteiden kehittäminen ja edistyksen seuraaminen
Tämän analyysin pohjalta suunnittelimme Tavoitteemme ja
toimenpiteet. Näihin kuuluvat syvemmät riskianalyysit, kuten Human
Rights Impact Assessment (HRIAs), joissa huomioidaan myös
sukupuolten välinen tasa-arvo. Analyysista saadaan vinkkejä siihen,
miten konkreettisilla projekteilla voidaan edistää sukupuolten välistä
tasa-arvoa kyseisissä toimitusketjuissa.
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Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit naisten oikeudet huomioiden – vaikutusten
konkretisointi, syiden tunnistaminen
HRIAt: Naisten riskien tunnistaminen ja toimenpiteiden
suunnitteleminen
Sukupuolten välisen tasa-arvon riskit toimitusketjuissamme ovat ns.
Human Rights Impact Assessmentien (HRIAt) eli
ihmisoikeusvaikutusten arviointien kohteena. HRIA:ien tarkoituksena on
antaa tietoa vaikutusmahdollisuuksistamme, roolistamme ja
vastuustamme ihmisoikeusriskeihin liittyen. Saamme niistä myös
lisätietoja järjestelmäpohjaisista syistä ja perusteista sille, miksi asia
koskee erityisesti tiettyjä henkilöryhmiä mm. sukupuoliperusteiseen
syrjintään liittyen. Suunnittelemme toimenpiteet tunnistettujen riskien
pohjalta, jotta voimme minimoida nämä riskit. Keskeisenä elementtinä
tässä on aikaan sidottu toimintasuunnitelma.
Otamme sidosryhmät ja oikeuksien haltijat mukaan HRIA:a
laatiessamme ja pystymme näin huomioimaan niiden ihmisten erilaiset
näkökulmat, joita liiketoimintamme saattaa koskea. Saamme juuri näiltä
paikan päällä olevilta kumppaneiltamme tietoja, joiden avulla voimme
ymmärtää vaikutuksia ensi kädeltä. Samalla olemme tietoisia siitä, että
HRIA on osa jatkuvaa huolellisuusvelvoiteprosessia, ei kertaluontoinen
arviointi. Jatkamme tämän vuoksi kumppanuuksia
toimintasuunnitelmien tueksi ja jatkuvaa tarkkailua.

HRIA käytännössä

Konkreettisesti olemme tutkineet >teen toimitusketjun Keniasta sekä
>marjojen toimitusketjun espanjalaisesta Huelvan provinssista. Vuoden
2021 loppuun mennessä tulee vielä kolmantena HRIA:na analyysi
banaanien toimitusketjusta Kolumbiasta.
Työskentelimme analyyseissamme tunnustettujen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa yhdessä. Marja-HRIA:n yhteydessä näihin kuului
kolme paikallista naisten oikeuksien järjestöä, jotta ymmärtäisimme
paremmin sukupuolikohtaiset vaikutukset, kuten syrjinnän. Järjestöjen
näkökulmat ja arviot siitä, miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää, on
otettu mukaan toimintasuunnitelmaamme. Banaanien
toimitusketjuanalyysissä hyödynsimme myös naisten oikeuksien
järjestöjen asiantuntijuutta.

Ilmoitamme
ihmisoikeusstrategiamme
ensimmäisen pilarin
mukaisesti
sukupuolisidonnaiset
riskit toimitusketjussamme.

Lidl on yksi maailman ensimmäisistä kansainvälisistä vähittäiskaupoista,
joka toteuttanut jo kaksi HRIA:a.
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Jatkamme keskusteluamme ulkoisten sidosryhmien kanssa.
Samalla keräämme asiantuntijatietoa kansalaisyhteiskunnan
järjestöiltä, ammattiliitoilta ja muilta asiantuntijoilta. Pyrimme
ottamaan keskusteluissa naisten oikeudet huomioon aina, kun
mahdollista. Tämän yhteistyön avulla tunnistamme suurimmat
haasteet ihmisoikeuksien noudattamisessa, erityisesti naisten
oikeuksien suojelussa sekä järjestäytymisvapaudessa. Saatujen
tietojen pohjalta kehitämme toimenpiteitä, joiden avulla voimme
poistaa ihmisoikeuksien noudattamisen esteitä.
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HRIA:n tulokset kenialaisen teen toimitusketjusta ja niiden
vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon

Sukupuolisidonnaiset riskit teen toimitusketjussa

Sukupuoleen perustuva syrjintä
Rakenteelliset esteet naisten maan omistukseen: Melkein kaikissa
kenialaisissa pienviljelijäyhteisöissä suurin osa rekisteröidyistä
jäsenistä on miehiä.
Sukupuolisidonnainen väkivalta
Sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja seksuaalisen ahdistelun
tapauksia kenialaisessa maataloudessa
Sektorin epämuodollisen luonteen vuoksi sekä seksuaalisen
ahdistelun tapausten ilmoittamisen toimimaton mekanismi
aiheuttavat lisähaasteita.
Sukupuolisidonnaiset erot palkassa (Gender Pay Gap)
Epäsuotuisa vaikutus palkkoihin sukupuolisidonnaisista
roolikäsityksistä johtuen.
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HRIA:n tulokset marjojen toimitusketjusta espanjalaisesta
Huelvan provinssista ja niiden vaikutukset sukupuolten
väliseen tasa-arvoon
Sukupuoleen perustuva syrjintä
Sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja seksuaalisen ahdistelun
tapauksia erityisesti vierastyöläisten joukossa
Työehtosopimuksen yhtäläisten mahdollisuuksien ja
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta (art. 35) ja seksuaalisen ja
sukupuoleen perustuvan ahdistelun ehkäisemisen periaatetta
(art. 36) ei ole tähän mennessä noudatettu.
Sukupuolisidonnaiset erot pääsyssä töihin
Raportit tiettyjen maidenvälisten rekrytointisopimusten
syrjivistä palkkausehdoista
Sektorin rakenteellinen riippuvuus mahdollisesti haavoittuvista
työntekijöistä, kuten naisista ja pienituloisista yleisesti sekä
erityisesti maahanmuuttajista.
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Sukupuolisidonnaiset riskit mansikoiden toimitusketjussa 14

14Kattavan

ihmisoikeusriskianalyysimme puitteissa marjojen toimitusketju espanjalaiselta Huelvan alueelta tunnistettiin hotspotiksi. Tämän seurauksena suoritimme siellä HRIA:n, jossa todettiin myös tässä
esitellyt sukupuolisidonnaiset riskit. Tämän sukupuolisidonnaisen riskianalyysin puitteissa koko maan tasolla ei koko Espanjaa kuitenkaan luokiteltu huomattavimman suuren riskin alueeksi. Tämä osoittaa,
että maariskien, tuotekohtaisten riskien ja tiettyjen ihmisoikeusulottuvuuksien riskien, kuten tässä sukupuolten välisen tasa-arvon, monimutkaisen suhteen huolellinen tarkastelu on tarpeen.
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Way To Go -suklaan avulla vahvistetaan naispuolisten kaakaonviljelijöiden
taloudellista tilannetta
Naispuoliset viljelijät ovat keskeisessä asemassa kaakon toimitusketjun
ja kaakaon viljelyalueiden kestävyyden kannalta. 15 Ghanassa naisilla on
suuri osuus kaakaosadon arvon lisäämisessä: Virallisten lukujen mukaan
neljännes kaakaontuottajista on naispuolisia. Todelliset luvut ovat
todennäköisesti huomattavasti suurempia. Samalla he altistuvat
sukupuolisidonnaisen riskianalyysimme perusteella suurille riskeille erityisesti Ghanassa ja Norsunluurannikolla.

70 % kaakaonviljelyn työvoimasta, mutta he
Ihmisoikeusstrategiamme
saavat vain noin 21 % saaduista tuotoista. 16
kolmannen pilarin
Silti naiset ovat riippuvaisia kaakaonviljelyn
mukaisesti edistämme
tuotoista. Naiset ovat taloudellisesti epäelinkustannukset kattavia
suotuisammassa asemassa lisäksi siksi, että
palkkoja ja tuloja.
heillä on heikommat mahdollisuudet koulutukseen ja perimysjärjestyksen vuoksi he
saavat harvemmin maata omistukseensa. Tämä johtaa kokonaisuudessaan heikompaan pääsyyn osuuskuntiin. Tämän seurauksena
naisten on vaikea perustaa omaa
yritystä ja näin saada toimeentuloa. 17

Kaakaonviljelyn reilujen ja
elinkustannukset kattavien
palkkojen puolesta

Ilmaisen hoitotyön, esimerkiksi lasten kasvatuksen, lisäksi naiset
tekevät näissä maissa päivittäin pitkiä työpäiviä ilman asianmukaista
maksua. Naapurimaa Norsunluurannikolla naiset muodostavat vajaat

Lidlin oman Way To Go suklaamerkin avulla Lidl haluaa
osallistua kaakaonviljelyn parempiin
palkkoihin. Way to Go -suklaalevyt
ovat olleet kaikissa Lidl-maissa

Oxfam: Women´s Rights in the Cocoa Sector. Examples of emerging good practice, 2016.
African Development Bank: Economic Empowerment of African Women through Equitable Participation in Agricultural Value Chains, 2015.
17 Südwind: Preisgestaltung in der Wertschöpfungskette Kakao – Ursachen und Auswirkungen, 2018.
15

16

Linjaus Sukupuolten välinen tasa-arvo toimitusketjussa • 14.01.2022

23

Toimintamme toimitusketjun sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen

valikoimassa vuodesta 2021. Yhteistyössä Fairtraden, Rikoltokansalaisjärjestön ja Kuapa Kokoo -viljelijäosuuskunnan kanssa Lidl
maksaa Ghanassa jokaisesta kaakaotonnista, joka käytetään Way To Go
-suklaaseen, Reilun kauBNpan maksun lisäksi ylimääräisen maksun.
Tämä raha käytetään projekteihin, jotka parantavat erityisesti myös
naispuolisten pienviljelijöiden tulotilannetta muun tuen lisäksi ja
kestävästi. Näin Lidl osallistuu kaakaoalan elämiseenriittäviin ja reiluihin
palkkoihin. 870 maanviljelijää, joista 60 % on miehiä ja 40 % naisia,
hyötyi jo vuonna 2020 eri toimenpiteistä ja pystyi kasvattamaan
tulojaan onnistuneesti.

Way To Gon avulla parannetaan naisten asemaa
Täydennämme Way To Go -konseptia vuodesta 2021 alkaen toisella
vahvalla pilarilla, jotta voimme huomioida naisten ja muiden
heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien kykyjä ja tarpeita kaikissa
Way To Go -toiminnoissa paremmin. Konkreettisesti tämä tarkoittaa
toimenpiteitä, joilla monipuolistetaan tuloja naisten erityistilanteiden
mukaisesti. Esimerkiksi jatkossa naiset laitetaan etusijalle
toimenpiteissä, jotka helpottavat ja lisäävät rahoituksen saantia. Lisäksi
tarkoituksena on hyödyntää Fairtraden Gender-moduulia, joka
vahvistaa avioparien yhteistä päätösprosessia heidän kotitalouksissaan.
Kaiken kaikkiaan analysoimme ja poistamme esimerkiksi
lukutaidottomuuteen, terveyskysymyksiin tai sukupuolisidonnaisen

18

väkivallan kokemuksiin perustuvia esteitä, jotta naiset voisivat olla
vahvemmin edustettuina osuuskunnissa.
Kuapa Kokoo -osuuskunta on toiminut jo yli 10 vuotta eri projekteissa,
joiden tarkoituksena on tukea erityisesti naisia. Näihin lukeutuvat
esimerkiksi heidän tulojensa monipuolistaminen, eli muiden
maataloustuotteiden viljely heidän toimeentulonsa varmistamiseksi.
Tässä yhteydessä huomioitiin erityisesti naisten ehdotukset, mikä
osoittaa myös sen, että naiset osallistuvat tällä hetkellä enemmän.
Naispuolisia osallistujia pätevöitettiin esimerkiksi valmistamaan ja
myymään itse saippuaa. Tätä varten jokainen ryhmä sai materiaaleja ja
noin 320 euron arvoisen alkupääoman - mikä on noin kaksi kertaa
enemmän kuin keskimääräinen kuukausipalkka Ghanassa. 18 Näin
naispuoliset osallistujat pystyivät hankkimaan uusia tulonlähteitä ja
saavuttivat tietyn riippumattomuuden kaakaonviljelyn vaihtelevista
tuloista.
Lisätietoja kaakaosta raaka-aineena: Käytännön katsaus kaakaoon.

Statista: Ghana: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, 2021.
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Valikoiman Reilun kaupan tuotteilla tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa
Sertifiointijärjestelmässä huomioitaviin sosiaalisiin seikkoihin kuuluvat
mm. myös syrjimättömyys ja sukupuolten samanlainen kohtelu.
Erityisesti Fairtrade-standardi kattaa nämä näkökulmat lukuisissa eri
kriteereissään.
Fairtrade & sukupuolten välinen tasa-arvo
Fairtrade-sertifioitujen pienviljelijöiden (Small Scale Producers)
täytyy täyttää tietyt edellytykset, joiden tavoitteena on suoraan ja
välillisesti sukupuolten samanlainen kohtelu. Näiden standardien
lisäksi Fairtradella on Gender-strategia, jonka avulla edistetään
sukupuolten välistä tasa-arvoa kohdistetusti. Uusi tutkimus
osoittaa, että Gender-strategia johtaa naisten suurempaan
osallisuuteen ja samanarvoisuuteen Fairtradeorganisaatioissa. 19

seksuaaliselta väkivallalta, perusstandardeja syrjintää vastaan, tulevien
ja imettävien äitien suojelua tai myös erityisille naisille kohdistettujen
ilmoituskanavien käyttöönottoa. Lisäksi Fairtrade-sertifioidut
osuuskunnat saavat Fairtrade-palkkiolla taloudellista pelivaraa, jonka
avulla ne voivat työstää sukupuolten välistä tasa-arvoa konkreettisten
projektien kautta.

Tuemme
ihmisoikeusstrategiamme
kolmannen pilarin
mukaisesti reilua kauppaa,
joka huomioi sukupuolten
samanarvoisen
kohtelun.

Lidlillä on ollut valikoimassaan jo vuosien ajan useita Fairtradesertifioituja tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi ruusut tai tee, joihin liittyy
sukupuolisidonnaisen riskianalyysimme mukaan erityisen suuria riskejä
sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen.
Reilun kaupan tuotteiden valikoimallamme tuemme yrityksiä
pienviljelijöiden ja työntekijöiden epätasa-arvoisen kohtelun syiden
poistamisessa. Konkreettisesti standardi vaatii esimerkiksi suojaa

19

Fairtrade: Factsheet Gender Studie, 2021.
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Sukupuolisidonnaiset riskit ruusujen toimitusketjussa
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ACT:n avulla tekstiilityöntekijöiden parempien palkkojen puolesta
Ihmisoikeusstrategiamme
Tekstiilialan palkat ovat erittäin
kolmannen pilarin
alhaisia. Usein ne eivät riitä
20
mukaisesti edistämme
kattamaan elinkustannuksia.
elinkustannukset kattavia
Tämä koskee usein erityisesti
palkkoja ja tuloja.
naisia, koska noin 85 %
tekstiilitehtaiden työntekijöistä
on naisia. 21 He saavat usein
samasta työstä vähemmän palkkaa kuin miespuoliset
kollegansa. 22

Tekstiileillä on tärkeä asema Lidlin valikoimassa. Liikekumppanimme
hankkivat huomattavan osan tekstiilivalikoimasta Bangladeshista,
Kambodžasta ja Myanmarista (katso > Non-Food-toimittajien lista).
Näissä maissa lakimääräiset vähimmäispalkat ovat osittain erittäin
matalia. Eräänä suurimmista tekstiilien vähittäiskauppiaista Lidlillä on
suuri vastuu siinä, että tuottajamaissa olisi elinkustannukset kattavat
palkat ja erityisesti naisten tulotilanne paranee.

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik: Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft. Lösungsbeiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 2019.
Greenpeace: Wer billig kauft, kauft teuer! Fast Fashion: Die dunkle Seite des Modekonsums, 2018.
22 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik: Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft. Lösungsbeiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 2019.
20
21
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Tältä pohjalta Lidl on liittynyt 2019 Action Collaboration Transformation
(ACT) -toimintaan. Täytämme ACT:n jäsenyyden myötä meihin
kohdistuvat vaatimukset vuoden 2021 loppuun mennessä.

Siinä on kyse mm. siitä, että luomme toimittajiemme kanssa yhdessä
mekanismeja, joiden avulla voimme mahdollistaa tekstiilituotannon
palkkojen asteittaisen nostamisen. Näin vaikutamme suoraan myös
naisten tulotilanteen paranemiseen tekstiilituotantoketjussa.
Osallistumme lisäksi välimiesmenettelyyn, joka on valmiudessa ACTjäsenten toimitusketjuissa tapahtuvien työoikeusrikkomusten varalta.
ACT & sukupuolten välinen tasa-arvo
ACT on maailmanlaajuisten markkinoiden, kauppiaiden,
ammattiliittojen ja hallitusten välinen sopimus, jonka tavoitteena on
varmistaa elinkustannukset kattavat palkat vaatetus-, tekstiili- ja
kenkäteollisuuden yrityksissä. Tähän sopimukseen osallistumalla
velvoitamme itsemme tukemaan alan kattavia, kansallisia
työehtosopimuksia tuotantomaissa.
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Jäsenyys Ethical Trade Initiativessa: Sukupuolten välisen tasa-arvon
vahvistaminen kaupan alalla

Ethical Trade Initiative & sukupuolten välinen tasa-arvo
ETI:n missiona on hyödyntää yritysten, ammattiliittojen ja
kansalaisjärjestöjen yhteisiä vahvuuksia sellaisen maailman
hyväksi, jossa yritykset kunnioittavat ja valtiot suojelevat kaikkien
työntekijöiden työoikeuksia. ETI keskittyy eri toimijoiden väliseen
yhteistyöhön tunnistaakseen ratkaisuja systemaattisiin ongelmiin.

Ihmisoikeusstrategiamme
Oman sukupuolten välisen tasaneljännen pilarin mukaisesti
arvon strategiansa puitteissa ETI
toimimme aktiivisesti sen
noudattaa visiota, jossa
eteen, että vahvistaisimme
toimitusketjuun osallistuvissa
sukupuolten välistä tasayrityksissä on samat oikeudet,
arvoa myös omien
vapaudet,
toimitusketjujemme
työhönpääsymahdollisuudet ja edut
ulkopuolella.
työpaikoilla. ETI tuo tässä esiin
erityisesti sukupuolten välistä tasaarvoa ja pyrkii osallistamaan enemmän naisia
toimitusketjuihin.
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Naisten pätevöittäminen kestävään ja tuottavampaan kahvinviljelyyn
Naisilla on tärkeä osuus maailmanlaajuisessa kahvintuotannossa: 20–
30 % kahvifarmeista on naisten johtamia. Lisäksi alueesta riippuen jopa
70 % kahvifarmien työstä tekevät naiset. 23 Naiset saavat usein töistä
vähemmän palkkaa kuin miespuoliset kollegansa. Kahvin hinnan
voimakas vaihtelu laskee naispuolisten kahvinviljelijöiden tuloja vielä
lisää. Lisäksi naispuoliset kahvinviljelijät ovat usein rakenteellisesti
heikommassa asemassa esimerkiksi maan hankinnan, osuuskuntiin
osallistumisen tai luotonsaannin suhteen. 24 Myös Riskianalyysimme
vahvistaa, että naisten riskit kahvinviljelyssä ovat suuria.

viemään saamiaan tietoja tuleville sukupolville eteenpäin. Projekti kesti
vuoden 2020 loppuun saakka. Tällä hetkellä 95 prosentilla projektiin
osallistuneista naisten johtamista kahvifarmeista on käytössään
järjestelmä, jonka avulla voidaan taata paremmat maatalouskäytänteet
ja mukautuminen ilmastonmuutokseen. Projekti tarjosi osallistujilleen
lisää kompetensseja päätöksentekoon sekä suurempaa kontrollia
farmiensa ja talojensa resursseista.

Lidl puuttuu näihin riskeihin
projektilla Guatemalassa, noin 50
Ihmisoikeusstrategiamme
kilometrin päässä Guatemalan
neljännen pilarin mukaisesti
kaupungista. Yhdessä UTZ- ja
toimimme aktiivisesti sen
CARE-järjestöjen kanssa tuimme
eteen, että vahvistaisimme
siellä 111 naispuolista Agricola
sukupuolten välistä tasaIntegral Acatenango arvoa myös omien
kahviosuuskunnan naispuolista
toimitusketjujemme
jäsentä. Käytännössä projektissa
ulkopuolella.
koulutettiin naispuolisille
kahvinviljelijöille kestäviä viljelyja käsittelymenetelmiä. Näin
naisille mahdollistettiin pitkäjänteisesti suurempien tulojen
saanti laadullisesti paremmasta kahvista, ja heitä koulutettiin myös

23

International Coffee Organization: Gender Equality in the Coffee Sector, 2018.
Auf ein Tässchen. Die Wertschöpfungskette von Kaffee, 2020.

24 Südwind:
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Lidl ja Fairtrade edistävät myös suoraan pienviljelijöiden
demokraattisten rakenteiden ja sukupuolten tasa-arvon vahvistamista
kuudessa kahviosuuskunnassa Caranavissa, Boliviassa. Toimenpiteillä
pyritän vaikuttamaan suoraan yhteensä noin 300 pienviljelijään ja 90
lähialueen asukkaaseen.
Osuuskunnat suunnittelivat ja valmistelivat hankkeen itse Bolivian ja
Latinalaisen Amerikan Reilun kaupan tuottajaverkoston avustuksella.
Hankkeessa toteutettiin osallistava prosessi, jonka tarkoituksena oli
parantaa osuuskuntien hallintoprosesseja, osallistaa enemmän nuoria ja
edistää ilmastonmuutokseen sopieutumista koskevien suunnitelmien
täytäntöönpanoa. Lisäksi hankkeessa mukana olevien kuuden
osuuskunnan kanssa tehtiin yhteinen analyysi sukupuolten välisestä
tasa-arvosta, jossa tarkasteliin muun muassa perheen sisäistä työnjakoa,
johtajan rooleja ja osallistumista yhteisöön. Eriarvoisuuden syitä
analysoitiin yksityiskohtaisesti ja naisten paremmaksi osallistamiseksi
kehitettiin vaihtoehtoja. Hankkeessa pidetään tärkeänä, että
osuuskuntien säännöissä ja suunnitteluasiakirjoissa otetaan paremmin
huomioon naisten osallistuminen päätöksentekoon, jotta sukupuolten
välisen tasa-arvon edistäminen toteutuisi koko osuuskunnassa. Lisäksi
naiset osallistuvat johtamiskoulutukseen, jotta osuuskunnissa olisi
mahdollista lisätä sukupuolten tasa-arvoa sekä osallistaa naisia
enemmän.
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Sukupuolisidonnaiset riskit kahvin toimitusketjussa
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Jäsenyys World Banana Forumissa banaanialan parempien palkkojen ja
helpomman työhön pääsyn puolesta
Banaaninviljely on perinteisesti kuulunut miehille. Naisten työ rajoittuu
usein vain hedelmien pakkaamiseen. Tämä sukupuolisidonnainen
roolijako sekä vaikuttaa naisten työhön pääsyyn että on myös
pääasiallisena tekijänä koko alaa koskevassa sukupuolten välisessä
palkkaerossa. Naispuoliset työntekijät tienaavat banaanialalla
vähemmän kuin miespuoliset kollegansa. Lidl osallistui näiden
haasteiden kohtaamiseksi jo vuonna 2016 ensimmäisenä
halpakauppaketjuna World Banana Forumiin.

Ihmisoikeusstrategiamme
neljännen pilarin mukaisesti
toimimme aktiivisesti sen
eteen, että vahvistaisimme
sukupuolten välistä tasaarvoa myös omien
toimitusketjujemme
ulkopuolella.

World Banana Forum & sukupuolten välinen tasa-arvo
World Banana Forum toimii Task Force on Gender Equityssään
erityisesti banaanien maailmanlaajuisen toimitusketjun
puutteellisen sukupuolten välisen tasa-arvon syiden paremman
ymmärryksen puolesta ja parantaakseen naisten
osallistumista päätösprosessien puitteissa.
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Osallisena Cotton made in Africassa: Viljelymaiden naisten tukeminen
ostamalla sertifioituja tekstiilejä
Tekstiiliteollisuus on usein huomion keskipisteessä huolestuttavien
sosiaalisten ja ekologisten tuotanto-olosuhteidensa vuoksi. Erityisesti
puuvillan tuotantoon liittyy suuria riskejä. 25 Afrikassa, joka on maailman
kolmanneksi suurin puuvillan viejä, noin 20 miljoonaa ihmistä elää
puuvillan viljelystä. 26 Yli 50 % puuvillapelloilla tehtävästä työstä tekevät
naiset. He saavat työstään jopa 30 % vähemmän pakkaa kuin
miespuoliset kollegansa ja tekevät työn lisäksi ilmaisia kotitaloustöitä.
Lisäksi he joutuvat rakenteellisesti heikompaan asemaan, koska miehet
ovat usein etuoikeutettuja ja näin naisten mahdollisuus saada lainoja,
maata ja osallistua tuottajaorganisaatioiden toimintaan on
vähäisempi. 27
Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että naiset menestyvät
samoissa olosuhteissa aivan yhtä hyvin ja lisäksi he investoivat tulojaan
enemmän lastensa koulutukseen ja terveyteen. Naisia tukemalla
parannetaan siis samalla elinolosuhteita paikan päällä. Cotton Made In
Africa (CmiA) toimii juuri tässä. Lidl liittyi sen toimintaan vuonna 2020.
Kumppanuuden avulla varmistamme kestävän afrikkalaisen puuvillan
hankinnan ja tuemme samalla järjestöä, kun he vahvistavat naisten
asemaa afrikkalaisessa puuvillanviljelyssä. Toiminta pohjautuu

pitkäjänteisyyteen, ja sitä on tarkoitus laajentaa seuraavien vuosien
aikana.

Ihmisoikeusstrategiamme
neljännen pilarin
mukaisesti toimimme
aktiivisesti sen eteen, että
vahvistaisimme
sukupuolten välistä tasaarvoa myös omien
toimitusketjujemme
ulkopuolella.

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik: Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft. Lösungsbeiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 2019.
BMZ: Baumwollanbau – auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Höhere Einkommen für Kleinbauernfamilien durch nachhaltigen Anbau, 2019.
27 Südwind: Afrikas weißes Gold – Frauenarbeit im Baumwollanbau, 2014.
25

26
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Cotton made in Africa & sukupuolten välinen tasa-arvo
CmiA on yksi maailmanlaajuisesti johtavista kestävästi tuotetun
puuvillan standardeista. 28 Yhtenä painopisteenä siinä on naisten
syrjimättömyys ja vahvistaminen. Standardi asettaa näille myös
konkreettisia edellytyksiä. CmiA-sertifioitujen
puuvillaosuuskuntien tulee esimerkiksi maksaa sukupuolesta
riippumattomia palkkoja ja suojata äitejä raskauden aikana sekä
antaa mahdollisuus palata työhön. CmiA pyrkii standardin
vaatimusten lisäksi myös lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa
puuvillanviljelyssä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi puuvillanviljelyyhteisöjen kouluttamista sukupuoleen liittyvissä asioissa. CmiA
mukauttaa kestävän puuvillanviljelyn koulutuksensa naispuolisten
osallistujien tarpeisiin vahvistaakseen heidän rooliaan
sekä poistaakseen ennakkoluuloja.

28

Cotton made in Africa: Position paper on Gender Equality, 2021.
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Sukupuolineutraalien ilmoituskanavien käyttöönotto toimitusketjuissa
Ihmisoikeusrikkomusten havaitsemisessa, poistamisessa ja
hyvittämisessä on olennaisessa asemassa pääsy tehokkaaseen
ilmoituskanavaan (BSM). Rikkomuksiin lukeutuvat myös
syrjintätapaukset tai sukupuolisidonnainen väkivalta.
Ilmoituskanavien tulisi täyttää seuraavat kriteerit, jotta ne toimivat
tehokkaasti YK:n ohjaavan periaatteen 31 mukaisesti: Sekä
valtiollisten että ei-valtiollisten BSM-kanavien tulisi olla
lainmukaisia, saatavilla, ennakoitavia, tasa-arvoisia, läpinäkyviä ja
niiden tulisi olla jatkuvan oppimisen lähteitä ja pohjautua
sitoutumiseen ja dialogiin.
Tiedämme, että ilmoituskanava voi olla tehokas vain, jos toimitusketjun
työntekijöillä on siihen pääsy. Usein tämän esteenä on useita tekijöitä,
kuten esimerkiksi työperäisten maahanmuuttajien puutteellinen
paikallisen kielen taito tai pelko sakkotoimenpiteistä. Naisilla nämä
esteet ovat osittain vielä suurempia kuin miehillä. Esimerkiksi
ilmoitusten käsittelijöillä ei välttämättä ole osaamista käsitellä
sukupuolisidonnaisia ilmoituksia. Tämä vähentää luottamusta tällaisiin
kanaviin. Lisäksi naisilla on usein heikompi pääsy digitaaliseen
teknologiaan eikä heillä ole – ilmaiseksi tehtävän hoitotyön vuoksi –
yhtä suuria mahdollisuuksia liikkua.

tehokkaaseen ilmoituskanavaan kolmessa suuren riskin
toimitusketjussa.
Tästä saadut kokemukset auttavat meitä siirtämään tämän muihin
toimitusketjuihin. Haluamme
varmistaa, että käytössä on erilaisia
ilmoituskanavia ja että kanavat ovat
Ilmoitamme
matalakynnyksisiä ja luotettavia.
ihmisoikeusstrategiamme
ensimmäisen pilarin
Non Foodin alueella työskentelemme
mukaisesti sukupuolisilisäksi jo ACT:n ja ILO Better Work donnaiset riskit
ohjelmien kaltaisten toimijoiden
toimitusketjussamme.
kanssa yhteistyössä. Better Work Toisessa pilarissa
ohjelma noudattaa omaa Gender
pyrimme varmistamaan
Strategyaan ja toimii aktiivisesti
ILO-standardit.
sukupuolten välisen tasa-arvon
puolesta. Tästä hyötyvät lukuisat
ohjelmaan osallistuvat tekstiilitehtaat.
Lisäksi Lidl oli jäsenenä ensimmäisen Bangladesh Accordin
työryhmässä. Bangladesh Accord on Fire Safety perustettiin 2013 ja se
edistää - tällä hetkellä jo 3. jatkosopimuksella - tekstiilityöntekijöiden

Lidl on asettanut tavoitteekseen taata kaikille suuren riskin
toimitusketjuissa työskenteleville työntekijöille pääsyn tehokkaaseen
ilmoituskanavaan. Huomioimme sen, että ilmoituskanavien tulee olla
sukupuolineutraaleja. Aloitamme vuonna 2021 luomaan pääsyä
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oikeuksia ja turvallisuutta. 29 Työryhmän tavoitteena oli kehittää
Bangladeshissa tekstiilityöntekijöille sopiva ilmoituskanava. Tältä
pohjalta kanavaa mukautettiin niin, että siinä voitiin vastaanottaa
erityisesti myös ilmoituksia raskaana olevien naisten
työskentelyolosuhteista sekä sukupuolisidonnaisesta väkivallasta. Siinä
pyrittiin huomioimaan sukupuolisidonnaiset esteet esimerkiksi niin, että
ilmoitukset laadittiin anonyymisti. 30

29
30

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh: About, 2021.
International Labor Rights Forum: Calling for Remedy, The Bangladesh Accord complaint mechanism has saved lives and stopped retaliation across hundreds of factories, 2019.
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Women Empowerment Principles - esimerkkinä toimiminen kansainvälisesti
Saadaksemme sitoutumisellemme naisten tukemiseen kansainvälistä
painetta, Lidl Suomi on allekirjoittanut YK:n Women’s Empowerment
Principlesin (periaatteet naisten voimaannuttamiseksi, WEP:t). WEP:t
perustuvat YK Womenin ja YK:n Global Compactin yhteiseen projektiin.
Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen projekti, jolla pyritään
kohdistetusti vaikuttamaan naisten tukemiseen ja vahvistamiseen
toimitusketjuissa ja yrityksissä. Sen toiminta kohdistuu siis talouteen ja
kattaa seitsemän periaatetta naisten vahvistamiseksi yrityksissä
(lisätietoja periaatteista Huolellisuusvelvoite-dokumentista).
Osallistumalla YK:n Women’s Empowerment Principlesiin osoitamme,
että haluamme vahvistaa naisten ja transseksuaalisten ihmisten roolia.
Tässä linjauksessa sukupuolten välisestä tasa-arvosta kerromme, miten
haluamme toteuttaa WEP:t
käytännössä. Tämä tarkoittaa
Ihmisoikeusstrategia
esimerkiksi naisten oikeuksien
mme neljännen
rikkomusten estämistä ja
pilarin mukaisesti
heikentämistä maailmanlaajuisissa
toimimme aktiivisesti
arvoketjuissa. Lisäksi haluamme
sen eteen, että
vaikuttaa proaktiivisesti naisten
vahvistaisimme
oikeuksien toteuttamisen
sukupuolten välistä
perustavanlaatuiseen muutokseen.
tasa-arvoa myös
omien
toimitusketjujemme
ulkopuolella.

YK:n Women’s Empowerment Principles
1.

Tasa-arvoisen johtamiskulttuurin käyttöönotto

2. Kaikkien naisten ja miesten reilu kohtelu liike-elämässä ihmisoikeuksien noudattaminen ja tukeminen ja syrjimättömyys
3. Kaikkien työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin takaaminen
4. Naisten koulutuksen, jatkokoulutuksen ja ammatillisen
kehittymisen tukeminen
5. Naisten yrittäjyyden tukeminen, naisten roolin vahvistaminen
hankintamarkkinoilla, naisten arvon kunnioittaminen kaikissa
markkinointitoimenpiteissä.
6. Tasa-arvon edistäminen yhteiskunnallisten projektien ja
lobbaamisen avulla
7. Miehen ja naisen välisen tasa-arvon edistysaskelten
mittaaminen ja julkaiseminen
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Työperäinen
maahanmuutto

ILO kuvaa työperäiset maahanmuuttajat ulkomaalaisiksi, jotka
pääsevät kohdemaahansa konkreettisesti tekemään työtä, josta he
saavat kohdemaassa palkan. Oleskelun pituus on yleensä rajattu
samaan aikaan kuin heidän työnsä määräaika. Heidän
perheenjäsenensä kuuluvat samaan kategoriaan, jos heidät otetaan
vastaan kyseiseen maahan.
Kansallisten rajojen ylittäminen työn vuoksi on ILO:n mukaan yksi
tärkeimmistä kansainvälisen maahanmuuton syistä, johtui se sitten
taloudellisesta epätasa-arvosta, työn etsimisestä tai molemmista. 31

Action Collaboration
Transformation (ACT)

ACT on ensimmäinen maailmanlaajuinen sopimus, joka pyrkii
saamaan kattavat työehtosopimukset tekstiiliteollisuuteen
tuotantomaissa. Näissä puitteissa neuvoteltuja palkkoja tuetaan
osallistujayritysten vastuullisilla ostokäytänteillä sekä sitovilla
ostomäärälupauksilla. Lisäksi ACT on luonut mekanismin, jonka
avulla projektin vaikutuksia voidaan arvioida. Siinä
tekstiilivalmistajat ja työntekijöiden edustajat arvioivat, voidaanko
korkeampia palkkoja todella maksaa. ACT:n pääpainomaita ovat
tällä hetkellä Kambodža, Myanmar, Bangladesh ja Turkki. Projektin
tarkoituksena on laajentua myös muihin maihin.

31
32

Ilmoituskanava (BSM)

Ilmoituskanava on menettely, jolla
Yksittäiset henkilöt tai ryhmät voivat
ilmoittaa mahdollisista ihmisoikeuksia heikentävistä tapauksista
yrityksessä
saadakseen tukea. Valtioiden ja yritysten
Tulee YK:n talous- ja ihmisoikeuksien pääperiaatteiden 32mukaan
mahdollistaa asianosaisille pääsy tehokkaaseen ilmoituskanavaan.
Yrityksille tämä tarkoittaa
operatiivisen ilmoituskanavan luomista
ja/tai tukea toimittajia tai liikekumppaneita luomaan tällaisia
kanavia, joihin asianosaisilla yrityksen sisällä ja sen
ulkopuolella on pääsy.
UNGP:ssä määritellään kahdeksan tehokkuuden kriteeriä, jotka
ihmisoikeuksiin liittyvien ilmoituskanavien tulee täyttää. Niiden
mukaan ilmoituskanava on tehokas, jos se on laillinen, saatavilla,
ennakoitavissa, tasapainoinen, läpinäkyvä, oikeuksien mukainen ja
keskusteluun pohjautuva ja toimii jatkuvan oppimisen lähteenä.

Eettiset toimintaohjeet
(Code of Conduct)

Code of Conduct tarkoittaa eettisiä toimintaohjeita. Siinä kuvaillaan
prosessiohjeet ja/tai säännöt, jonka yritys on määritellyt itselleen
vapaaehtoisen sitoutumisen puitteissa. Siihen muotoillut
toimintaohjeet toimivat ohjeina työntekijöille, jotta he voivat toimia
toivotulla tavalla ja/tai välttää epätoivottuja toimintatapoja.
Ohjeistus voi olla sisällöllisesti erittäin laaja ja ulottua korruptiosta
asiakkaiden kohteluun ja työaikasäännöksiin.

Cotton made in Africa
(CmiA)

Cotton made in Africa on Aid by Trade -järjestön yksi
maailmanlaajuisesti johtavista kestävästi tuotetun puuvillan
standardeista. Sen tavoitteena on mahdollistaa afrikkalaisille
pienviljelijöille paremmat elin- ja työolosuhteet kaupan kautta
saatavan itseavun avulla lahjoitusten sijaan sekä edistää
ympäristönsuojelua.

ILO: Global estimates on migrant workers, 2015.
UN Human Rights: Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.
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Ethical Trade Initiative
(ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) on yritysten, ammattiliittojen ja
kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka avulla toimitaan koko
maailmassa työntekijöiden oikeuksien huomioinnin puolesta. Sen
visiona on maailma, jossa työntekijöitä ei käytettäisi hyväksi eikä
syrjittäisi ja heillä olisi vapauden, turvallisuuden ja tasa-arvon
kaltaiset perusoikeudet.

Gender Pay Gap

Gender Pay Gap on sukupuolten välisen palkkaeron indikaattori.
Siinä ilmoitetaan naisten ja miesten keskimääräisen bruttotulon
prosentuaalinen ero.

Human Rights Impact
Assessment (HRIA)

Human Rights Impact Assessment (HRIA) kuvaa ihmisoikeuksille
koituvia seurauksia prosessina. Sen avulla voidaan esittää
systemaattisesti ja ennustaa liiketoiminnan, hallituspolitiikan tai
kauppasopimuksen mahdollisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin sekä
pohtia reaktioita näihin.

ILO Better Work Program

Better Work on YK:n kansainvälisen työjärjestön (International
Labour Organisation, ILO) sekä International Finance Corporationin
(IFC, maailmanpankkiryhmän jäsen) ohjelma, joka pyrkii
parantamaan työolosuhteita kaikilla vaatetusteollisuuden tasoilla
sekä lisäämään työntekijöiden oikeuksien huomiointia. Ohjelmaan
osallistuu tällä hetkellä yhdeksästä maasta yhteensä 1 700 tehdasta,
joissa on yli 2,4 miljoonaa työntekijää. Tekstiilituottajien neuvonnan
lisäksi Better Work toimii myös yhteistyössä hallitusten ja
tekstiiliyritysten kanssa, jotta parannuksia saataisiin myös tällä
tasolla aikaan.

International Labour
Organisation

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on YK:n vanhin erikoisjärjestö ja
sen pääkonttori sijaitsee Genevessä. Se vastaa sitovien
kansainvälisten työ- ja sosiaalistandardien kehittämisestä,
muotoilusta ja toteuttamisesta. ILO:n päätavoitteina on
ihmisarvoisen työn ja sosiaaliturvan edistäminen sekä sosiaalisen
dialogin vahvistaminen.

Women Empowerment
Principles (WEPs)

Women Empowerment Principles (WEP:t) ovat periaatteita, joita
yritykset voivat käyttää ohjeenaan sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämisessä sekä naisten aseman vahvistamisessa työpaikoilla,
markkinoilla ja yhteiskunnassa. YK:n Global Compactin ja YK:n
Womenin perustamat WEP:t sisältävät ennen kaikkea kansainvälisiä
työ- ja ihmisoikeusstandardeja ja perustuvat havaintoon siitä, että
yrityksiä kiinnostaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten roolin
vahvistaminen ja että yritykset ovat myös vastuussa näistä.
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Lähteet ja linkit
Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh:
About
https://bangladeshaccord.org/about
(Päivitetty: 2018)

African Development Bank:.
Economic Empowerment of African Women through Equitable
Participation in Agricultural Value Chains
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Empowerme
nt_of_African_Women_through_Equitable_Participation_in___Agricultural_Value_Chains.pdf
(Stand: 08,2015)

BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung):
Baumwollanbau – auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Höhere
Einkommen für Kleinbauernfamilien durch nachhaltigen Anbau
https://www.giz.de/de/downloads/200113_FS_Baumwollanbau_D.pdf
(Päivitetty: 11,2019)

Business for Social Responsibility:
Building Effective Women´s Economic Empowerment Strategies.
Sector-Specific Opportunities and the Case for Collaboration
https://www.bsr.org/reports/BSR_ICRW_Building_Effective_Womens_Economic_Empowerment_
Strategies.pdf
(Päivitetty: 01,2016)

Cotton made in Africa:
Position paper on Gender Equality
https://cottonmadeinafrica.org/wpcontent/uploads/CmiA_Position_Paper_on_Gender_Equality.pdf
(Päivitetty: 03,2021)

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik:
Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen
Textilwirtschaft. Lösungsbeiträge der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit
https://www.die-gdi.de/uploads/media/DIE_Publikation_Textilwirtschaft_2019.pdf
(Päivitetty: 2019)

Fairtrade Deutschland:
Fairtrade und Geschlechtergerechtigkeit. Fact Sheet
https://www.fairtradedeutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_factsheet_geschlechtergerechtigkeit.pdf
(luettu: 06,2019)

Fairtrade Deutschland:
Geschlechtergerechtigkeit. Fairtrade fördert die Gleichstellung von Frauen
und Männern
https://www.fairtrade-deutschland.de/was-istfairtrade/arbeitsschwerpunkte/geschlechtergerechtigkeit
(Päivitetty: 2020)

FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations):
The state of Food and Agriculture
http://www.fao.org/3/i2050e/i2050e.pdf
(Päivitetty: 2011)

Greenpeace:
Wer billig kauft, kauft teuer! Fast Fashion: Die dunkle Seite des
Modekonsums
https://greenpeace.at/assets/uploads/publications/presse/GP%20Report%20Fashion%20RZ%20s
ingles.pdf
(Päivitetty: 08,2018)
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ILO (International Labor Organization)
Global estimates on migrant workers
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
(Päivitetty: 2015)

International Coffee Organization:
Gender Equality in the Coffee Sector
https://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-11e-gender-equality.pdf
(Päivitetty: 09,2018)

International Labor Rights Forum:
Calling for Remedy, The Bangladesh Accord complaint mechanism
has saved lives and stopped retaliation across hundreds of factories
https://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-11e-gender-equality.pdf
(Päivitetty: 05,2019)

Oxfam:
Im Schatten der Profite. Wie die systematische Abwertung von
Hausarbeit, Pflege und Fürsorge Ungleichheit schafft und vertieft,
2020.
https://www.oxfam.de/system/files/2020_oxfam_ungleichheit_studie_deutsch_schatten-derprofite.pdf
(Päivitetty: 01,2020)

Oxfam:
Women´s Rights in the Cocoa Sector. Examples of emerging good
practice
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