Beschrijving van de methodiek
De gangbare industriestandaard voor de elektronica-industrie die wordt gebruikt in
dit overzicht, is door SOMO gebaseerd op het duurzaamheidsbeleid,  de duurzaam-

MOGELIJKE KWALIFICATIES:

heidsstandaard en -praktijk, zoals deze vandaag de dag door velen elektronicabedrijven

•

Als bedrijven boven de gangbare industriestandaard presteren,
dan hebben zij meer inspanningen geleverd om een positieve verandering
teweeg te brengen dan bedrijven die op het niveau van de industriestandaard presteren. Dit wordt positief beoordeeld (groen).

•

Als bedrijven op het niveau van de gangbare industriestandaard presteren,
dan hebben zij ongeveer evenveel gedaan om deze problemen aan te
pakken als andere bedrijven in de elektronicasector. Dit wordt neutraal
beoordeeld (geel).

•

Als er geen gangbare industriestandaard is, zoals het geval is bij de
betrokkenheid van bedrijven bij projecten op het niveau van de mijnbouw,
dan wordt elke vorm van betrokkenheid van een bedrijf bij projecten op
dit niveau positief gewaardeerd (groen).

•

Een gebrek aan betrokkenheid van bedrijven bij projecten op het niveau
van de mijnbouw wordt gewaardeerd als ‘niet betrokken’ (oranje).
Deze score verhoudt zich tot het belang dat wordt gehecht aan de
betrokkenheid bij dergelijke projecten op het niveau van de mijnbouw.

wordt gehanteerd, vaak binnen coalities zoals de Electronics Industry Citizen Coalition
(EICC), die zich richt op ketenverantwoordelijkheid in de elektronicasector.

SOMO heeft een vragenlijst verstuurd naar 22 elektronicabedrijven om inzicht te
krijgen in hun beleid en inspanningen op het gebied van verantwoorde mijnbouw en
het bestrijden van kinderarbeid, met speciale aandacht voor de winning van goud.
Dertien bedrijven reageerde positief; elf daarvan hebben de vragenlijst beantwoord en
twee hebben een algemeen statement afgegeven, waarin (een deel) van de gevraagde
informatie werd gegeven.

De 22 benaderde bedrijven zijn: Acer, Apple, Dell, Ericsson, Fairphone, Foxconn,
Flextronics, HP, Huawei, IBM, Intel, Jabil, Lenovo, LG, Microsoft, NXP, Pegatron, Philips,
Samsung, Seagate, Sony, Western Digital.

De bedrijven die niet gereageerd hebben, ook niet na meerdere verzoeken, zijn:
Dell, Flextronics, HP, Huawei, IBM, Intel, Jabil, Lenovo en Western Digital

mineralen. Indien mogelijk en relevant zijn de antwoorden van de elektronicabedrijven
gecontroleerd aan de hand van openbare bronnen. De belangrijkste vraag was

Op basis van de antwoorden van de bedrijven die gereageerd hebben is door SOMO

welke bedrijven stappen hebben genomen om arbeidsomstandigheden te verbeteren

een overzicht gemaakt van de stappen die zij hebben genomen om kinderarbeid in

en kinderarbeid in de artisanale mijnbouw (met speciale aandacht voor de winning

hun hele keten te bestrijden en om bij te dragen aan de verantwoorde winning van

van goud) aan te pakken.

Beschrijving van de industriestandaard

Bedrijfsnaam

Korte beschrijving van het bedrijf

Boven de industrie
standaard/betrokken
Op niveau van de
industriestandaard

Onderwerp

Omschrijving van de gangbare industriestandaard in de elektronica industrie.

Heeft het bedrijf beleid om
kinderarbeid uit te bannen?

De gangbare industriestandaard is dat elektronicabedrijven een gedragscode hebben waarin een clausule over kinderarbeid is opgenomen en die van toepassing is op
hun héle keten. In de praktijk rijkt deze code echter niet tot aan het niveau van de mijnbouw. De meeste bedrijven zijn aangesloten bij de industrie organisatie Electronics
Industry Citizenship Coalition (EICC)  en hebben de gedragscode van deze organisatie, met een clausule over kinderarbeid, overgenomen. Naleving van deze code
wordt gecontroleerd door middel van audits bij de eerste toeleveranciers en soms bij belangrijke onderdelenleveranciers verderop in de keten.

Heeft het bedrijf beleid voor
de verantwoorde winning van
mineralen?

De gangbare industriestandaard is dat elektronicabedrijven specifiek beleid hebben ten aanzien van conflictmineralen, tin, tantulum, wolfraam en goud (3TG),
waarvan de winning bijdraagt aan conflicten in de Democratische Republiek Congo (DRC). Veel bedrijven zijn lid van het Conflict-Free Smelter Initiative (CFSI) 2 en
gebruiken de instrumenten die door dit initiatief 3 ontwikkeld zijn om  informatie over het gebruik van deze conflictmineralen in hun keten te verzamelen en te delen.

Is het bedrijf (alleen of in een multistakeholder model) betrokken bij
specifieke initiatieven op het gebied
van artisanale mijnbouw?

Elke vorm van betrokkenheid bij initiatieven gerelateerd aan de (artisanale) mijnbouw – ook die verbetering van de arbeidsomstandigheden in de mijnbouw beogen –
of specifieke initiatieven die verder gaan dan het verzamelen en delen van informatie omtrent conflictmineralen, wordt gezien als een prestatie die verder gaat dan de
gangbare industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multistakeholder model) betrokken bij
specifieke initiatieven op het gebied
van goud?

Elke vorm van betrokkenheid bij initiatieven gerelateerd aan de verantwoorde winning van goud wordt gezien als een prestatie die verder gaat dan de gangbare
industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multistakeholder model) betrokken bij
specifieke initiatieven op het gebied
van kinderarbeid?

Elke vorm van betrokkenheid bij initiatieven gerelateerd aan de uitbanning van kinderarbeid op het niveau van de mijnbouw wordt gezien als een prestatie die verder gaat
dan de gangbare industriestandaard.

Kan het bedrijf de herkomst van het
goud dat zij gebruikt herleiden?

De meeste informatie over de herkomst van goud wordt verzameld via het Conflict-Free Smelter Initiative (CFSI). Bedrijven weten welke raffinaderijen worden beschouwd
als conflictvrij en zijn in staat om het land van herkomst van een klein deel van het goud dat zij gebruiken vast te stellen.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen
aan nieuwe initiatieven om arbeidsomstandigheden te verbeteren,
waaronder het bestrijden van kinderarbeid, in de goudmijnbouw?

Bedrijven kunnen aangeven of zij bereid zijn om deel te nemen aan dergelijke toekomstige initiatieven.

Niet betrokken
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