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Vi trenger en norsk menneskerettighetslov for næringslivet  

SV vil ha en menneskerettighetslov for næringslivet som holder næringslivet ansvarlig for 
menneskerettighetsbrudd og miljøskade. Loven må forplikte selskaper til å gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger, ha sanksjoner som sikrer at menneskerettighetene blir overholdt og dekke 
alle norske selskaper. 

Vi lever i en verden der mange selskaper har større økonomi enn mange stater. Likevel er det frivillig 
for næringslivet å respektere menneskerettighetene. Det er uakseptabelt at selskaper slipper unna 
dette ansvaret. Vi får stadig avsløringer som viser at selskaper ikke tar nok ansvar. Vi har sett saker 
om gruveselskaper som presser urfolk vekk fra landet sitt og nordkoreanske slavearbeidere som 
bygger norske båter. Vi vet også at det foregår grove menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser 
i mange bedrifters leverandørkjeder. Dette ser vi for eksempel i tekstilproduksjon i Asia, utvinning av 
mineraler i Den demokratiske republikken Kongo og i produksjon av palmeolje. Og mange norske 
selskaper er til stede i land der retten til fagorganisering er under press eller ikke-eksisterende. 

De siste årene har vi sett en bølge av lover i en rekke land i verden, som tar utgangspunkt i FNs 
veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og forplikter næringslivet til å 
ta ansvar for menneskerettighetene. Flere land går altså bort fra normen om frivillighet og over til å 
ha en bindende lov. Eksempler på land er Storbritannia, Frankrike, Australia, Finland og Sveits. Norge 
er altså ikke først ute. Erfaringene fra andre land gir oss mulighet til å lære fra det andre land har 
gjort. SV vil at Norge skal gripe sjansen til å ha den beste loven. Dette handler om at alle selskaper 
som risikerer å være medansvarlig for menneskerettighetsbrudd skal dekkes av loven, ikke bare de 
aller største. Det må også komme på plass straffemekanismer som sørger for at selskapene faktisk 
respekterer menneskerettighetene. 

Mange land har jobbet for en internasjonal avtale i FN, noe SV ønsker. Samtidig anerkjenner vi at den 
politiske situasjonen i verden nå gjør dette arbeidet krevende. SV mener at nasjonale avtaler kan øke 
presset for en internasjonal avtale. 

Dette er et særlig aktuelt spørsmål i 2020. Etikkinformasjonsutvalget, som hadde som mandat å se på 
om bedrifter skal pålegges en plikt til å informere om etikk i leverandørkjeden, leverte sin rapport i 
slutten av november. Utvalget foreslo en lov som innebærer at mellom 8000 - 11000 norske 
selskaper må gjennomføre aktsomhetsvurderinger. SV støtter innholdet i dette forslaget, men mener 
altså at loven bør utvides til å gjelde alle norske selskaper. I tillegg ønsker SV at loven skal inneholde 
sanksjoner som gjør det mulig å straffe selskaper som bryter FNs prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter, slik flere sivilsamfunnsorganisasjoner også har tatt til orde for. 

SV vil at det innføres en menneskerettighetslov for næringslivet som holder selskaper ansvarlig for 
menneskerettighetsbrudd og miljøskade. 

 Loven må: 

• Forplikte selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, i henhold til FNs veiledende 

prinsipper. Aktsomhetsvurderingene må dekke både menneskerettighetsbrudd og 

miljøskade. 

• Inneholde mulighet for sterke nok sanksjoner mot selskaper som bryter FNs prinsipper, for å 

sikre at selskaper faktisk overholder menneskerettighetene. 

• Dekke alle norske selskaper.  
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