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 CSR-taustamuistio/BANGLADESH   11.07.2017/UM ASA-40 

Bangladeshin liiketoiminnalliset mahdollisuudet ovat erittäin kiinnostavat. Maan talous on kasvanut 
tasaisesti noin 6 % vuodessa. Alhaiset työvoimakustannukset, otollinen sijainti meriyhteyksien äärellä ja 
kehittyvät markkinat tekevät Bangladeshista houkuttelevan kohteen kaupalliselle yhteistyölle. Tiheästi 
asutussa 160 miljoonan asukkaan maassa, jossa jätehuolto ja energiantuotannon lisääminen ovat mer-
kittäviä tulevaisuuden haasteita, suomalaiselle cleantech-teknologialle voisi olla huomattava kysyntä. 
Koulutusvienti sekä ICT-ala tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. 

Bangladeshissa on monia haasteita, mutta ulkomaalaiset yritykset voivat vastuullisella toiminnallaan 
vaikuttaa maan kehitykseen. Bangladesh tarvitsee vastuullista liiketoimintaa ja maa tarjoaa kasvavat 
markkinat yrityksille ja sijoittajille.  

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne (tuon-
ti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, ketjuliiketoiminta, 
kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen olennaisuuteen?  

a) Järjestäytymisvapaus 

Bangladeshissa ei ole kansallisia ammattiyhdistyksiä. Ammattiyhdistykset toimivat useimmiten yhden 
yrityksen tai tehtaan tasolla, jolloin työntekijä menettää yhdistyksen jäsenyyden vaihtaessaan työpaik-
kaa tai lopettaessaan työnsä.1 Vain harvoissa tapauksissa yhdistykset voivat toimia alueellisella tasolla. 
Bangladeshin 4 500 vaatetehtaasta ainoastaan yhdessä kymmenestä on ammattiyhdistys. Human Rights 
Watchin mukaan yhdistysten jäseniä tai yhdistyksiä perustavia saatetaan uhkailla, pahoinpidellä, erottaa 
työpaikalta tai heitä kohtaan voidaan nostaa keksittyjä rikossyytteitä.2 

Bangladeshin työlaki edellyttää vähintään 30 %:a tehtaan/yrityksen työntekijöistä hyväksyvän ammatti-
yhdistyksen perustamisen. Ammattiyhdistysrekisteri voi perua ammattiyhdistyksen rekisteröinnin työ-
oikeuden päätöksellä.1 Hallinto on hankaloittanut ammattiyhdistyksen perustamiskäytäntöjä; esimerkik-
si yhdistyksen johtajan vaaditaan olevan myös yrityksen hallituksen jäsen. Maan erityistalousalueilla 
ammattiyhdistyksiä ei saa perustaa ollenkaan. 2 Tämä epäkohta on ollut vahvasti esillä sekä EU:n että 
ILO:n dialogissa Bangladeshin hallinnon kanssa.  

Hallinto, oikeuslaitos ja lainsäädäntö rajoittavat ammattiyhdistysten lakko-oikeutta. Esimerkiksi yrityksil-
tä, jotka ovat uusia, ulkomaalaisomistuksessa tai kehitysrahalla perustettuja, lakko-oikeus on pidätetty 
ensimmäisen kolmen vuoden ajalta. Hallitus voi halutessaan julistaa lakon laittomaksi. Tapauksissa, jois-
sa hallinto katsoo lakon uhkaavan kansallista etua, poliisi voi pidättää lakkoilijat. Hallinto voi kieltää 
kaikki lakot kolmen kuukauden ajaksi; aikaa voidaan jatkaa uusimalla kielto tarvittaessa. Viranomaiset 
reagoivat joskus kovallakin voimankäytöllä lakkoihin, pidättävät aktivisteja ja sulkevat ammattiyhdistys-
ten toimistotiloja 3. 

                                                      
1
 ITUC: http://survey.ituc-csi.org/Bangladesh.html#tabs-2  

2
 Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2016/04/21/bangladesh-garment-workers-union-rights-bleak  

3
 Ks esim. https://www.hrw.org/news/2017/02/15/bangladesh-stop-persecuting-unions-garment-workers 

http://survey.ituc-csi.org/Bangladesh.html#tabs-2
https://www.hrw.org/news/2016/04/21/bangladesh-garment-workers-union-rights-bleak
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b) Korruptio 

Vuoden 2016 Transparency Internationalin korruptioindeksissä Bangladeshin sijoitus oli 145/176 4. Kor-
ruptiota on kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Bangladeshissa julkisille palveluntarjoajille maksetut lah-
jukset ovat yleisiä. Poliisien palkat ovat matalia sekä kokemus ja koulutus ovat puutteellisia.5 Lähes kol-
me neljästä bangladeshilaisesta on joutunut lahjomaan poliisin edustajan. Maan kansalaisista yli puolet 
on sitä mieltä, että korruptio on vakava ongelma Bangladeshissa. Kansalaisilla näyttää kuitenkin olevan 
tahtoa tilanteen muuttamiseksi, sillä 92 % uskoo tavallisten ihmisten voivan omilla toimillaan vaikuttaa 
korruption kitkemiseen.6 

Yrityksiltä veloitetaan usein kalliita ja tarpeettomia lupamaksuja, ja virkamiesten voitelumaksut ovat 
yleisiä. Keskimäärin puolet yrityksistä joutuu antamaan lahjuksia saadakseen erilaisia lupia, esimerkiksi 
vesi- tai sähköyhteyksiä varten.7 Bangladeshin hallinto pyrkii parantamaan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta 
lisäämällä sähköisten palveluiden määrää ja informaatioteknologian käyttöä. 

c) Lapsityövoima 

Bangladeshilla on kansainvälisesti huono maine lapsityövoiman käyttäjänä. Lainsäädännön mukaan teh-
dastyöntekijöiden alaikäraja on 14 vuotta 8. Lapsityötä ehkäisevässä politiikassa on edistytty, mutta vii-
meisimpien arvioiden mukaan lapsityö on pikemminkin kasvussa.  Suurin osa lapsista on töissä maan 
pääkaupungissa Dhakassa. Overseas Development Instituten vuonna 2016 julkaiseman Dhakan aluetta 
tarkastelevan raportin mukaan 15 % 6–14-vuotiaista lapsista oli kokopäivätyössä ja suuri osa heistä ei 
käynyt koulua 9. 

Bangladeshin suuria lapsityövoiman sektoreita ovat teollisuus- ja palveluala, joiden parissa työskentelee 
yli puolet maan lapsityövoimasta. Monet lapset työskentelevät maatalouden parissa. Lapsityötä ei ole 
saatu kitkettyä pois tekstiiliteollisuudesta 10. Osa lapsista työskentelee pakkotyössä kalankuivaamoissa ja 
tiilenpolttouuneilla maksaakseen vanhempiensa velkoja. 

Bangladesh on allekirjoittanut useimmat lapsityötä koskevat kansainväliset sopimukset. Lisäksi maassa 
on lapsityön kieltävää tai sitä rajoittavaa lainsäädäntöä. Tästä huolimatta maassa on mittava epäviralli-
nen sektori, jossa lapsityö on yleistä. Sektorin piiriin kuuluvat kotipalvelijana toimiminen, kadulla tapah-
tuva työ (kaupustelu, kerjääminen, jätteiden keruu jne.) sekä pienmaatalous.6 

                                                      
4
 Transparency International: https://www.transparency.org/country/BGD  

5
 Business Anti-Corruption Portal: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-

asia/bangladesh/public-services.aspx  
6
 Transparency International: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=bangladesh  

7
 World Bank Group; Enterprise Surveys: 

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/bangladesh  
8
 Bangladesh Human Rights Report 2016: https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf  

9
 Overseas Development Institute, A survey of slum settlements in Dhaka: 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11145.pdf  
10

 United States Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/bangladesh  

https://www.transparency.org/country/BGD
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/bangladesh/public-services.aspx
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/bangladesh/public-services.aspx
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=bangladesh
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/bangladesh
https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11145.pdf
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bangladesh
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bangladesh
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Hallitus lisäsi vuonna 2014 työpaikkatarkastajien määrää ja kolminkertaisti tehtaita ja yrityksiä valvovan 
toimielimen budjetin. Tämän lisäksi hallitus on perustanut erilaisia mekanismeja lapsityön kitkemiseksi 
sekä tehnyt useita politiikkalinjauksia ja -ohjelmia. Tarkastukset kohdistuvat harvoin rekisteröimättömiin 
tehtaisiin, joissa lapsityötä todennäköisimmin esiintyy.  

d) Pakkotyö 

Bangladeshissa on neljänneksi eniten pakkotyöläisiä maailmassa. Global Slavery Indexin arvion perus-
teella Bangladeshissa on yli puolitoista miljoonaa pakkotyöläistä. Pakkotyö on vahvasti sukupuolittunut 
ilmiö: 85 % pakkotyöläisistä on miehiä. Köyhyys on merkittävä tekijä pakkotyöhön ja vaikeisiin työ-
olosuhteisiin ajautumisen taustalla. 

Kotiapulaisten pitäminen on yleistä Bangladeshissa. Näissä tapauksissa on vaikea vetää rajaa lapsityön, 
pakkotyön ja orjuuden välillä. Heikoissa työoloissa ja täysin työnantajiensa armoilla olevien tekstiiliteh-
taiden työntekijöiden voidaan myös katsoa olevan pakkotyön ja orjuuden rajoilla. Pakkotyötä ilmenee 
eri muodoissa katkarapu- ja kalataloudessa sekä lain nurjalla puolella seksityön ja huumetuotannon pa-
rissa. 

Velkaorjuutta esiintyy erityisesti Bangladeshin maaseudulla. Ihmiskauppaa Bangladeshista muihin mai-
hin, kuten Intiaan, Pakistaniin ja Arabian niemimaalle esiintyy yhä vaikka se on lain nojalla kielletty. 
Tarkkoja lukumääriä ihmiskaupan uhreista ei tiedetä. 

e) Palkkaus 

Bangladeshin palkkataso on yksi maailman alhaisimmista. National Minimum Wage Board asettaa toi-
mialakohtaiset minimipalkat. Vaateteollisuudessa minimipalkka on noin 66 $ kuukaudessa. Alhaisimpia 
minimipalkat olivat muun muassa teenpakkauksessa, jossa minimipalkka oli 0,86 $ päivässä.11 Ylityökor-
vaus on kaksinkertainen tavalliseen palkkaan verrattuna, mutta viikonloppu- tai yötyölisiä ei makseta.  

f) Syrjintä 

Muslimivaltaisuudestaan huolimatta Bangladeshissa esiintyy yhä eteläaasialaista kastiajattelua. Maassa 
on eri arvioiden mukaan 3,5 miljoonasta 5,5 miljoonaan kastitonta eli dalitia. (Maassa on noin 160 mil-
joonaa asukasta.) Indian Institute of Dalit Studiesin mukaan Erityisesti hindudalitit kokevat työmarkki-
noilla syrjintää ja he työllistyvät merkittävästi muita kansalaisia heikommin. Kastittomat joutuvat elä-
mään huomattavasti matalampien palkkojen varassa.12  

 

                                                      
11

 Bangladesh Human Rights Report 2016: https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf  
12

 Indian Institute of Dalit Studies: http://idsn.org/wp-

content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Bangladesh/Caste-

based_Discrimination_in_Bangladesh__IIDS_working_paper_.pdf  

https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf
http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Bangladesh/Caste-based_Discrimination_in_Bangladesh__IIDS_working_paper_.pdf
http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Bangladesh/Caste-based_Discrimination_in_Bangladesh__IIDS_working_paper_.pdf
http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Bangladesh/Caste-based_Discrimination_in_Bangladesh__IIDS_working_paper_.pdf
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Suurin osa kastittomien ja alempien kastien ongelmista korostuu lähinnä maaseudulla, missä hallinnolli-
set rakenteet ovat heikompia. Esimerkiksi kaupunkialueilla palkat ovat kiinteämpiä ja vähemmän riippu-
vaisia työntekijän sosioekonomisesta taustasta.  

Bangladeshilaisista lähes 90 prosenttia on muslimeja ja hieman vajaa kymmenen prosenttia hinduja. 
Buddhalaisia ja kristittyjä on vain prosentin murto-osa. Uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistunut syr-
jintä on viime aikoina lisääntynyt. Viime vuosina on esiintynyt esimerkiksi hinduvastaisia väkivallanteko-
ja. Etnisiä vähemmistöjä maassa on yhteensä noin kolme miljoonaa yli 50 eri ryhmästä ja he muodosta-
vat maan marginaalisimman kansanosan niin taloudellisesta, kulttuurisesta kuin sosiaalisestakin näkö-
kulmasta.  

Naiset osallistuvat yhä huomattavasti vähemmän työelämään kuin miehet ja työllistyvät useimmiten 
huonommin palkatuille aloille, kuten tekstiili- ja vaateteollisuuteen. Naisten osuus vaateteollisuuden 
työntekijöistä on 90 %. Yhtäältä ala tarjoaa bangladeshilaisnaisille merkittävän väylän työllistymiseen, 
mutta toisaalta naisten työllistyminen alalle mahdollistaa alhaiset työvoimakustannukset, koska heille 
maksetaan vähemmän palkkaa. 

g) Työaika 

Bangladeshissa on virallisesti 48 tunnin työviikko, jota voidaan pidentää 60 tuntiin asti. Ylityökorvaus on 
kaksinkertainen suhteessa normaaliin palkkaan.13 Työnantajat voivat pidentää työpäiviä mielivaltaisesti. 
Yli 10-tuntiset työpäivät ovat yleisiä erityisesti vaate- ja tekstiilisektorilla. 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

Yhtenä esimerkkinä Bangladeshin heikosta työturvallisuudesta on vuonna 2013 tapahtunut Rana Plazan 
rakennusonnettomuus. Onnettomuudessa vaate- ja tekstiilialan yrityksiä sisältänyt kerrostalo romahti ja 
yli 1100 ihmistä menehtyi. Onnettomuuden jälkeen maan hallitus on uudistanut työlainsäädäntöään, 
mutta uudistusten käytännön vaikutukset jäävät nähtäviksi. Bangladeshin viimeaikaiset lakimuutokset 
ovat tehneet työturvallisuuskomiteoista pakollisia14. 

Länsimaiset vaatemerkit ovat yhdessä tehneet aloitteita vaatetehtaiden turvallisuuden parantamiseksi. 
Näitä ovat Bangladesh Accord for Fire and Building Safety sekä Alliance for Bangladesh Worker Safety. 
Näistä edellisen piiriin kuuluu yli 1600 tehdasta, joista lähes kaikki tehtaat on tarkistettu, ja jälkimmäisen 
osalta on tarkastettu lähes jokainen hiukan yli 700:sta sen alaisuudessa toimivasta vaatetehtaasta. Tar-
kastetuista tehtaista jokaisessa on ollut ongelmia.  

Monissa tehtaissa standardien mukaisia parannuksia ei ole vieläkään tehty15, vaikka Rana Plazasta on 
kulunut kolme vuotta. Accordin tehtaista vain 4 %:ssa oli tehty parannuksia. Maassa on yhteensä arviol-
ta 5000 tehdasta, joista yli kolmessa tuhannessa olosuhteet ovat tutkittuja tehtaita huonommat ja ne 
eivät ole kummankaan aloitteen alaisia. 
                                                      

13
 Bangladesh human rights report 2016: https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf  

14
 Bangladesh human rights report 2016: https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf  

15
 NYU Stern Center for Business and Human Rights: 

http://people.stern.nyu.edu/twadhwa/bangladesh/downloads/beyond_the_tip_of_the_iceberg_report.pdf  

https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf
http://people.stern.nyu.edu/twadhwa/bangladesh/downloads/beyond_the_tip_of_the_iceberg_report.pdf
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EU, Bangladesh ja ILO ovat lanseeranneet vaateteollisuuden vastuullisuutta, työturvallisuutta ja työnte-
kijöiden oikeuksia edistävän Bangladesh Sustainability Compact -aloitteen vuonna 2013. Elokuussa 2016 
julkaistun raportin mukaan vaateteollisuuden työturvallisuus on parantunut ja ammattijärjestöjen, 
työnantajien, asiakkaiden sekä kansalaisjärjestöjen välinen vuoropuhelu on lisääntynyt, mutta työnteki-
jöiden oikeuksien alueella on vielä kehitettävää.16 

Bangladesh ei ole allekirjoittanut ILO:n työturvallisuuden ja -terveyden yleissopimusta eikä siihen liitty-
vää kehystä (ILO 155 ja 187), jotka muodostavat työturvallisuuden ja -terveyden kansainvälisesti hyväk-
sytyt standardit.17 

i) Maankäyttö 

Bangladeshin maankäytön hallinto on jaettu kolmen eri yksikön kesken kahteen eri ministeriöön. Minis-
teriöiden välinen vuorovaikutus ja viestintä toimii heikosti, ja yksiköt toimivat itsenäisesti toisistaan riip-
pumatta. 

Maanhankinta ulkomaalaisille yrityksille on hankalaa. Bangladesh on maailman tiheimmin asuttu maa 
(saari- ja kaupunkivaltioita lukuun ottamatta), jolloin maanhankinnan ensimmäinen kompastuskivi on 
sopivien maa-alueiden vähyys. 84 % maa-alueesta on maatalouskäytössä. Bangladeshin hallinto on pe-
rustamassa uusia erikoistalousalueita, mutta se laahaa niiden määrän osalta huomattavasti muita Aasian 
maita jäljessä. Maanrekisteröintikäytännöt eivät ole yhtenäisiä ja ne johtavat usein kiistoihin, joissa 
yleensä varakkaampi osapuoli voittaa. 

Lisäksi maanhankinta on monimutkainen ja vaikea prosessi18. On arvioitu, että huonosti järjestetty maa-
aluehallinto hidastaa merkittävästi köyhyyden vähentämistä ja talouskasvua Bangladeshissa. Julkisen 
sektorin hallinnoimaa valtio-omisteista maata sanotaan yleisesti ns. khas-maaksi. Sen hyödyntäminen ja 
hallinnointi on vaikeaa, koska khas-maaksi luokiteltuja alueita ei ole lueteltu ja tilastoitu selkeästi. Lisäksi 
paikallinen eliitti on monissa tapauksissa pyrkinyt omimaan khas-maata itselleen.15 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Bangladesh on yksi ilmastonmuutoksen eniten uhkaamia maita maailmassa. Merenpinnan nousu, hir-
mumyrskyt sekä muut sään ääri-ilmiöt uhkaavat ihmisten elinkeinoja, koteja ja elinympäristöä. Maan 
kasvava energiantarve on haaste. Maan talouskasvu on ekologisesti kestämättömällä pohjalla, kun talo-
uskasvua ylläpitävät tehtaat tinkivät päästöjen suodattamisesta. 

 

                                                      
16

 Bangladesh Sustainability Compact Technical Status Report 2016: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/august/tradoc_154841.pdf  
17

 International Labour Organization: http://www.ilo.org/safework/countries/asia/bangladesh/lang--en/index.htm  
18

 Bangladesh Institute of development Studies (BIDS); Monzur Hossain: http://www.plancomm.gov.bd/wp-

content/uploads/2015/02/4_Improving-Land-Administration-and-Mangement.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/august/tradoc_154841.pdf
http://www.ilo.org/safework/countries/asia/bangladesh/lang--en/index.htm
http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/02/4_Improving-Land-Administration-and-Mangement.pdf
http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/02/4_Improving-Land-Administration-and-Mangement.pdf
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Bangladeshin jätevesilainsäädäntö on suhteellisen hyvä, sillä se periaatteessa mahdollistaa toimivan 
vesialueiden suojelun19. Jätevettä ja kemikaaleja ympäristöön laskevat tehtaat ovat kuitenkin monin 
paikoin pilanneet merkittäviä vesialueita suurkaupunkien ympäristössä, koska ympäristönsuojelusta 
vastaavilla instituutioilla ei ole riittävästi kykyä puuttua asiaan. Merkittävää valtaa pitävät tehtaanomis-
tajat haittaavat korruption kautta niiden virkamiesten toimintaa, jotka pyrkivät aktiivisesti kitkemään 
saastuttamista20. 

Yalen yliopiston ylläpitämässä Environment Performance Indexissä Bangladesh sijoittuu häntäpäähän, 
eikä asiassa ole kymmenessä vuodessa tapahtunut lainkaan parannusta21. Erityisesti maan ilmanlaatu on 
heikentynyt huomattavasti. WHO:n raportin mukaan Bangladeshin ilmanlaatu oli maailman neljänneksi 
huonointa22. 

2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden 
yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi 
hyödyntää? 

Bangladeshissa on lukemattomia aktiivisia kansalaisjärjestöjä, jotka tuottavat ja toteuttavat ruohonjuuri-
tason kehitysprojekteja ja -aloitteita esimerkiksi mikrolainojen ja koulutuksen kautta; ne tarjoavat työ-
paikkoja kasvavalle väestölle ja kannustavat pienyrittäjyyteen. Bangladeshin kansalaisoikeusvirasto on 
rekisteröinyt noin 26 000 kansalaisjärjestöä, jotka ovat tärkeitä kehitysyhteistyökumppaneita myös ul-
komaalaisille ja kansainvälisille toimijoille. 

Kansalaisjärjestökentän vakautta uhkaavat maan poliittinen epävakaus, uskonnollinen konservatismi 
sekä kasvanut terrorismin uhka. 

Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB) on Bangladeshissa toimivien kansalaisjär-
jestötoimijoiden katto-organisaatio, johon kuuluu yli tuhat eri tason kansalaisjärjestöä. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World Bu-
siness Council for Sustainable Development -verkostoa? 

Maassa on toiminut paikallinen Global Compact -verkosto vuodesta 2009. 

4) Onko maassa toimiviin yrityksiin kohdistunut OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin 
toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä? 

OECD:llä on tietoa seuraavista yksittäistapauksista: 

1. Toimintaan liittyvien suositusten rikkominen, saksalainen monikansallinen yritys, 2016 

                                                      
19

 Final Research Report, Alexandra Clementt: http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Water/R8161-Section2.pdf  
20

 The New York Times: http://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-

and-smells.html  
21

 Environmental Performance Index: http://epi.yale.edu/country/bangladesh  
22

 World Health Organization; World Health Statistics report (s. 95):  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206498/1/9789241565264_eng.pdf?ua=1  

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Water/R8161-Section2.pdf
http://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-and-smells.html
http://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-and-smells.html
http://epi.yale.edu/country/bangladesh
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206498/1/9789241565264_eng.pdf?ua=1
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2. Työntekijöiden oikeudet, saksalainen monikansallinen yritys, 2013 

3. Ihmisoikeudet, kolme saksalaista monikansallista yritystä, 2013 

4. Paikallisväestön pakkosiirto ja ympäristön pilaaminen, britannialainen monikansallinen 
yritys, 2012 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on? 

Raportointia tehdään toistaiseksi olemattoman vähän. Vuonna 2015 raportteja tehtiin kuusi kappaletta. 

6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä 
tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ym-
päristöjohtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 

Suomalaisyrityksistä Wärtsilä on ollut Bangladeshissa jo vuosia, ja arvioiden mukaan joka neljäs maan 
voimalaitoksista on Wärtsilän valmistamia. Tiheästi asutussa 160 miljoonan ihmisen maassa, jossa jäte-
huolto ja energiantuotannon lisääminen ovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita, suomalaiselle clean-
tech-teknologialle voisi olla huomattava kysyntä. Tämän ohella ei sovi unohtaa suomalaisen koulutus-
viennin mahdollisuutta Bangladeshin kaltaisen kehittyvän maan koulutuksen kehittämisessä. Bangladesh 
on lisäksi ollut yhteydessä Suomeen yhteistyön kehittämisessä ICT-alalla. Bangladesh aikoo panostaa 
vahvasti erityisesti ICT-infrastruktuurin parantamiseen, ja tässäkin olisi suomalaiselle osaamiselle kysyn-
tää.  

7) Onko jotain muuta olennaista yhteiskuntavastuuseen liittyvää, esimerkiksi lainsäädännön ja sen 
toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, 
mitä vienninedistämismatkalle osallistuvien olisi hyvä tietää?  

Veroviranomaiset ja -hallinto ovat Bangladeshissa erittäin korruptoituneet. World Economic Forumin 
mukaan verotukseen liittyvät epämuodolliset maksut ovat kaikista maista yleisimpiä juuri Bangladeshis-
sa.23 Veroasioiden hoitamiseen menee Bangladeshissa lähes kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin kehitty-
neissä maissa keskimäärin.24 

Yli 80 % maan viennistä on vaatteita ja tekstiilejä ja se työllistää noin neljä miljoonaa ihmistä, joista suuri 
osa on naisia. Maa pyrkii monipuolistamaan vientiprofiiliaan, mutta silti kymmenen tärkeimmän vienti-
tuotteen joukossa painottuvat asuste-, tekstiili- ja vaateteollisuuden tuotteet. 

Maan turvallisuustilanne on viime vuosina kehittynyt huolestuttavaan suuntaan ja ääriuskonnolliset 
ryhmittymät ovat tehneet lukuisia iskuja yksittäisiä toisinajattelijoita ja vähemmistöjä kohtaan. Myös 
ulkomaalaisiin kohdistui kesäkuun alussa 2016 useita kuolonuhreja vaatinut terrori-isku. Hallitus toimii 

                                                      
23

 World Economic Forum: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-

2016/economies/#economy=BGD  
24

 World Bank Group; Doing Business: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bangladesh#paying-

taxes  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=BGD
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=BGD
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bangladesh#paying-taxes
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bangladesh#paying-taxes
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kuitenkin entistä päättäväisemmin terrorismin kitkemiseksi. Kansalaisten keskuudessa terrorismi tuomi-
taan laajalti.  

 

 


