VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Allmänt
Naturstenskompaniet är Sveriges ledande företag inom natursten. Med egna stenbrott och egen
tillverkning av stenprodukter för utomhus- och inomhusbruk samt gravstenar har vi lång erfarenhet
av att uppfylla fastställda arbetsmiljökrav.

Naturstenskompaniet har fastställt en skriftlig uppförandekod och ett förhållningssätt, som på
engelska kallas för ”Code of Conduct” eller ”Code of Practice”, vilken följer flera svenska
kommuners och entreprenörers uppförandekod.
Naturstenskompaniet följer Fair Trade Centers rapport: ”Företagens Ansvar - vad förväntas av
det ansvarsfulla företaget?” I rapporten lägger även Fair Trade Center fram förslag till fem
principer för vilket ansvar företag har.
Naturstenskompaniets ansvar
Naturstenskompaniets inställning är att våra kunder, som i sin tur ofta får krav från sina kunder,
tryggt skall kunna överlåta ansvaret för dessa frågor till vårt företag. Vi är den naturliga part i
Sverige som skall ha de bästa kunskaperna i dessa frågor. Naturstenskompaniet är redo att ta
detta ansvar.
Naturstenskompaniets etiska krav och krav på arbetsmiljö

Naturstenskompaniets uppförandekod utgår från internationellt överenskomna regler som
tagits fram av Internationella Arbetsorganisationen (ILO), konventionen om barns rättigheter,
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och lagstiftningen i det aktuella
landet. Vår uppförandekod innehåller då det gäller naturstenprodukter:
1. Förbud mot barnarbete och tvångsarbete (ILOs konventioner nr 182, 138, 29 och 105)
2. En säker arbetsmiljö garanteras (ILO nr 148, 155 och 170 eftersom man kan betrakta
kvartsdamm som kemisk förorening)
3. Förbud mot diskriminering (ILO nr 111)
4. Riktiga anställningar
5. Korrekta löner skall garanteras (ILO nr100)
6. Försäkran om reglerad arbetstid
7. Rätt till fackföreningsfrihet (förhandlingsrätt gentemot arbetsgivaren som ett minimum) (ILO
nr 98 och 87)
8. En säker yttre miljö
Naturstenskompaniet har antagit, infört och följt upp uppförandekoden och genomför löpande
kontroller.
Då Naturstenskompaniet importerar sten skall företaget kunna ange under vilka förhållanden
stenprodukterna produceras och garantera dessa uppgifters korrekthet. Om man inte känner
till förhållanden skall även detta anges.
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Naturstenskompaniet tar ett ansvar för:
* att veta, d.v.s. känna till verksamhetens konsekvenser för människa och miljö.
* att arbeta för att minska negativ inverkan på människor och miljö.
* att förändra, försäkra sig om att social- och miljömässig hänsyn tas.
* att inte dra fördel av andra aktörers överträdelser
* att inte medverka. Om allvarliga negativa konsekvenser trots ovanstående
åtgärder inte går att förhindra, dra sig ur verksamheten.
För Naturstenskompaniet innebär detta:
-

-

-

-

Naturstenskompaniet ska kunna ange under vilka förhållanden de importerade
stenprodukterna produceras och garantera dessa uppgifters korrekthet. Först och
främst bör man känna till situationen där varorna och tjänsterna produceras. Känner
man inte till detta ska det klart anges.
Naturstenskompaniet skall känna till vilka arbetsmiljörisker som föreligger vid
tillverkning av den aktuella produkten, samt känna till vilka regler och normer som gäller
inom EU, i de fall där enhetliga regler föreligger. I annat fall gäller riktvärden inom de
viktigaste länderna.
Leverantörerna/producenterna informeras i ett tidigt skede om att uppförandekoden
ska införas och på vilket sätt företaget kan stödja dem med kunskap eller andra
resurser.
Naturstenskompaniet kontrollerar att uppförandekoden följs. Dels genom egna
kontroller och i vissa fall genom att låta en oberoende part kontrollera.

En säker arbetsmiljö har hög prioritet. Naturstenskompaniet kontrollerar regelbundet status
beträffande:
1. Kvartsdamm (Detta är särskilt viktigt eftersom kunskapen om dess skadlighet är bristfällig)
2. Buller
3. Vibrationer
4. Arbetarnas fysiska säkerhet (klämskador, elskador etc.)
Vi står gärna till förfogande för ytterligare diskussioner i detta ämne.
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