ERÄ VASTUUTTOMIA
LAKANOITA
TIESITKÖ, ETTÄ 66% FINLAYSONIN TUOTANNOSTA
SIJAITSEE TURKISSA?
Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC on vuonna 2019
listannut Turkin maailman 10 huonoimman maan joukkoon työntekijöiden
oikeuksien toteutumisen kannalta.
Työntekijöillä ei ole vapaata järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta, vaan
ammattiliittojen jäseniä, aktiiveja ja johtajia vainotaan, vangitaan ja
erotetaan työpaikoiltaan aktiivisuutensa takia.
Turkissa 8,6 % työvoimasta kuuluu ammattiliittoon - Suomessa 71 %.
Turkissa 5,9 % työvoimasta kuuluu työehtosopimusten piiriin - Suomessa
vastaava osuus 89,3 %.
Yli puolet (54 %) Turkin puuvillatuotannosta sijaitsee Şanlıurfan,
Diyarbakirin ja Mardinin miehitetyillä kurdialueilla. Näissä provinsseissa on
yhä voimassa "sotatilalaki", joka kriminalisoi poliittisen toiminnan ja
julkiset kokoontumiset, eikä työntekijöillä ole niitä vähäisiäkään oikeuksia,
joita Länsi-Turkissa voi olla.
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Lisätietoa, kuinka myös sinä voit auttaa:

TURKKIBOIKOTTIIN.NET

TURKISSA TUOTETAAN MYÖS
SUOMALAISTA DESIGNIA

Finlayson on viime vuosina kehittänyt näkyvästi
toimintaperiaatteitaan ja ottanut vastuuta
demokraattisen yhteiskunnan ja luonnon tulevaisuudesta,
mutta tuotanto diktatuuriksi ajautuneessa Turkissa on
häpeällinen tahra yrityksen toiminnassa.
TEN.NIITTOKIOBIKKRUT

Ota yhteyttä Finlaysonin yritysvastuusähköpostiin
yritysvastuu@finlayson.fi ja pyydä Finlaysonia siirtämään
tuotantonsa pois Turkista maihin, joissa työntekijöiden
oikeudet toteutuvat säntillisesti.
Pyydä, että Finlaysonin toimii näin siihen asti, kunnes Turkin
hallinto on demokratisoitu ja Pohjois-Syyrian kurdialueiden
miehitys purettu. Boikotoi Turkissa valmistettuja tuotteita ja
kehota myös muita toimimaan samoin!
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