”VÅRT STØRSTE MÅL ER Å FÅ DERES INNSAMLEDE
MIDLER TIL Å VARE LENGST MULIG”

Etisk handel og miljø
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Våre produsenter har vi primært i lavkostland, da produksjonskostnadene her er lave, men bruke også
produsenter i Vest-Europa og USA. Vi er svært opptatt av etisk handel og miljø.

Etisk handel/Fairtrade
Alle produsenter og leverandører vi bruker, er sertifisert etter den internasjonale standarden ”SA 8000”
SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer
(codes of conduct) for bedrifter, med fokus på ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma. SA8000 retter seg i første rekke mot fabrikker (produsenter), og ikke tjenestebedrifter.
SA8000 tar utgangpunkt i en rekke ILO-konvensjoner (International Labour Organisation),
FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om å avskaffe diskriminering av kvinner.

Dette innebærer:


Forbud mot barnearbeid



Forbud mot tvangsarbeid



Arbeidernes helse og sikkerhet skal være ivaretatt



Arbeidstidsbestemmelser



Lik lønn for likt arbeid; forbud mot diskriminering



Organisasjonsfrihet og rett til felles forhandlinger



Forbud mot fysisk avstraffelse og mobbing



En lønn som dekker basisbehovene

Der den lokale lovgivningen er strengere enn disse konvensjonene, gjelder denne. Sertifiserte bedrifter skal også
ha et dokumentasjonssystem for å håndtere kravene.
Våret firma gjør det som står i vår makt for å etterprøve og kontrollere at våre produkter er ”SA 8000” produsert.

Vi er opptatt av miljøet
Miljøstyresystemer
Våre produsenter og transportører er Iso 14000 sertifiserte
Miljøstyring - ISO 14000
Miljøstyring brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens
andre styrings- og ledelsesfunksjoner.

Gjenbruk
Vi er opptatt av miljø og gjenbruk. Vi er behjelpelige med dine miljøspørsmål. Vi samarbeider tett med flere organisasjoner som driver hjelpearbeid. Med å betale litt fraktstøtte blir f.eks dine gamle møbler gjenbrukt på en miljømessig
riktig måte og blir en glede for andre.
Våre samarbeidspartnere blir synliggjort på vår nettside. Her blir det også billedmontasjer over miljøtiltak.
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