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Rädda Barnens remissvar på Europeiska kommissionens förslag till 
förordning om förbud mot produkter som producerats under 
tvångsarbete 
 

Rädda Barnen, som en del av vår globala rörelse Save the Children, har följande synpunkter: 

1. Detta förslag utgör en del i det paket av direktiv kring företags ansvar som nu 

behandlas inom EU. Det är viktigt att dessa olika direktiv och regleringar är fullt 

samstämmiga och använder samma definitioner och språkbruk. Det är också av yttersta 

vikt att det juridiska ansvaret för företag är utformat på samma sätt.  

 

2. Vi har till kommissionen, parlamentet och till medlemsstater förmedlat synpunkter 

främst i processen för Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Flera 

nyckelfrågor där är lika relevanta och viktiga i relation till det här förslaget: 

a. Det är viktigt att hela värdekedjan täcks, alltså att inte begränsningar läggs in i 

vilka delar av leverantörskedjan som berörs. 

b. Liksom i arbetet med att bekämpa barnarbete är det nödvändigt att Access to 

remediation för de som är offer för tvångsarbete adresseras, särskilt med 

beaktande att normala möjligheter för att föra fram klagomål ofta inte är 

tillgängliga för dessa grupper.  

c. EU bör komplettera ett sådant här direktiv med stödinsatser och påtryckningar 

för att adressera grundorsakerna till varför tvångsarbete förekommer, särskilt i 

högriskkontexter.  

 

3. Rädda Barnen har inga detaljsynpunkter på hur ett system för att implementera 

regleringen ska se ut, men kan konstatera att det finns en risk att det implementeras 

olika i olika medlemsstater beroende på ambitionsnivå och kapacitet. Vi förutsätter att 

det på EU-nivå kommer att identifieras kontexter där tvångsarbete med stor 

sannolikhet förekommer för särskilda produktsegment, som vägledning för 

tullmyndigheter i medlemsstaterna.  

Rädda Barnens gemensamma position med International Commission of Jurists angående 

Corporate Sustainability Due Diligence Directive, där punkterna ovan utvecklas vidare, kan 

läsas här: Advancing Child Rights in the Proposed EU Corporate Sustainability Due Diligence 

Directive | Save the Children’s Resource Centre 
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