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Landsmøte 2019 

Politisk uttalelse: Batterier og barnearbeid 

Merking av mineraler ved produksjon av litium-ion-batterier - et 
bidrag til å bekjempe barnearbeid  

Opptil 70 prosent av all kobolt i verden kommer fra Den demokratiske republikken Kongo 

(DRC). I DRC er barnearbeid vanlig. Om lag 40 000 barn og unge jobber i gruvene. 

Forholdene sammenlignes med slaveri. Barna jobber med å hakke ut metaller til blant 

annet smarttelefoner og elbiler, under grusomme forhold. Det er alltid mørkt, det er 

varmt, og arbeidsdagen kan vare fra sju om morgenen til sju om kvelden. Gruvene omtales 

ofte som dødsfeller og mange utvikler lungesykdommer som tuberkulose.    

FN rapporterer om at rundt 152 millioner barn er offer for barnearbeid i verden i 
dag. Halvparten av disse er mellom fem og elleve år. ILO, FNs internasjonale 
arbeidsorganisasjon, har bekjempelse av barnearbeid som en av sine hovedsaker. 
Dette er med på å bygge opp under FNs bærekraftsmål åtte om anstendig arbeid 
og økonomisk vekst. 

Amnesty International krever at batteriprodusenter må produsere etiske batterier, uten 
barnearbeid og farlige arbeidsforhold.   

Krav til merking av kobolt som benyttes i produksjon av litium-ion-batterier er første steg 
på veien. Det vil legge press på myndighetene i DRC til bedre kontroll med landets 
gruveindustri. Bedre kontroll vil bidra til bedre forhold for barna som jobber i gruvene, og 
forhåpentligvis til å avvikle barnearbeid på litt lengre sikt. Utdanning er også viktig for å 
redusere barnearbeid. NITO mener at regjeringen bør intensivere innsatsen for å sikre at 
barn som er utsatt for barnearbeid får tilgang til utdanning.  

IndustriAll Global, hvor NITO er medlem, har hatt gruveindustrien som satsningsområde i 
lang tid, og har for tiden sju pågående organiserings- og kapasitetsbyggingsprosjekt i DCR.  

 

Glen Mpufane, direktør i IndustriAll for gruveindustrien:  

“Unions must work hard to build trade union power in the Democratic  

Republic of the Congo (DRC). It is through this power, which comes from 

having more members in a union, that unions can stand up against  

multinational corporations. With power, trade unions can carry the dreams 

of the workers, and with it the potential to transform society.”  

 

I tillegg jobber IndustriAll med et prosjekt som skal se på verdikjeden for batterier. Her 
forsøker de å få med de store bilprodusentene med på en gjennomgang. Utvinning av blant 
annet kobolt i DRC forventes å bli sentralt i en slik verdikjedeutredning.  

Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall elektriske biler i forhold til 
innbyggertallet. I alle mobiler og laptoper finner vi også litium-ion-batterier hvor kobolt er 
en nøkkelingrediens. Disse batteriene brukes blant annet i smarttelefoner, bærbare 
datamaskiner og el-biler. Kobolt er dermed en viktig bestanddel for digitalisering. Videre 
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elektrifisering av skips- og tungtransport i Norge og internasjonalt vil også føre til økt 
etterspørsel etter batterier.   

I dag gjenvinnes alt for lite av kobolten som finnes i elektriske produkters batterier. Mye 
mer av kobolten burde gjenvinnes. Norsirk (landsdekkende produsentansvarsselskap for 
elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje) mener at en 
sertifikatordning om råvarens opprinnelse kan bidra til å redusere etterspørselen etter 
mineraler som kobolt.   

Ingeniører og teknologer jobber både med batteriteknologi og er storforbrukere av 
arbeidsverktøy som inneholder kobolt. Dermed er det spesielt viktig for oss at produsenter 
av litium-ion-batterier kun benytter kobolt som er utvunnet uten barnearbeid og med 
trygge arbeidsforhold.    

NITOs landsmøte krever at   

• den norske regjering tar initiativ til et krav om merking av mineraler som kobolt, og 

i større grad bidrar til å støtte ordninger for gjenvinning av mineraler.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/moderne_slaveri/id2670235/    

• regjeringen intensiverer sin innsats for å sikre at barn som er utsatt for barnearbeid 

får tilgang til utdanning.    

• selskaper som bruker batterier i sine produkter, som el-bil produsenter og IT- 

selskaper, må stille krav til sine underleverandører om at de produserer etiske 

batterier. Det må ikke forekomme barnearbeid eller andre 

menneskerettighetsbrudd knyttet til batteriproduksjonen.   

• selskapene er åpne om hvilke aktsomhetsvurderinger de har gjort knyttet til 

utvinningen av kobolt og andre mineraler: Hvilken risiko og brudd på  

menneskerettigheter har blitt identifisert i leverandørkjeden, hva gjøres for å 
håndtere dette, og hva slags vurdering har blitt gjort av smelteverkenes 
aktsomhetspraksis.    

• myndighetene må stille strengere krav til innsamling og gjenbruk av komponenter 

og metaller i mobiltelefoner, pc-er og batterier.  
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