FÖRETAGETS ARBETE MED SOCIALA KRAV MER I DETALJ
Allmänt
Det förs i Sverige en debatt om import av natursten från Kina. Kinesisk arbetsmiljö och eventuell
förekomst av barnarbete är bl.a. frågor som då diskuteras.
De kommuner som har varit mest aktiva i denna fråga är Göteborgs-, Stockholms-, Malmö- och
Örebro kommun. De har tillsammans fastlagt en policy för import av sten från Kina. Samtidigt gav
de den svenska organisationen SwedWatch i uppdrag att besöka ett par av företagets
leverantörer. Naturstenskompaniet tillämpar en uppförandekod som uppfyller de krav, som ovan
nämnda kommuner har fastställt.

Vårt arbete med sociala frågor
Naturstenskompaniet kartlade redan under sommaren 2006 samtliga arbetsplatser där produkter
som importeras av oss tillverkas. På ett i förväg fastlagt frågeschema har vi vid besök på
respektive arbetsplats dokumenterat uppgifter om bl.a. arbetsmiljö, löner, arbetstid och
barnarbete. Efter en utvärdering av resultatet från denna kartläggning har vi kommit med förslag
till förbättringar. Uppföljning av dessa påpekanden och förslag har successivt lett till åtgärder och
förbättringar av arbetsmiljön.
Barnarbete (arbete utfört av barn som är under 18 år) är inte tillåtet enligt kinesisk lag. Vi har från
aktuella leverantörer fått en skriftlig garanti om att detta inte förekommer. Vid arbetsplatsbesök,
som har utförts av vår egen personal, har inga fakta som motsäger dessa påståenden
framkommit.
Generellt kan man säga att de kinesiska lagarna för arbetsmiljö liknar de europeiska. Däremot är
kontrollen av hur lagarna efterlevs sämre än den är i Sverige. Problemen är störst inom
områdena damm, buller och vibrationer.
Speciellt besvärliga arbetsmoment ur dammsynpunkt är operationer där vatten inte är inblandat.
Vi arbetar därför med våra leverantörer för att i första hand kunna byta arbetsmetoder och i andra
hand införa utrustning för punktutsug och ventilation.
De problem som finns i den kinesiska tillverkningen upplevde vi i vår svenska tillverkning för 40 år
sedan. Genom att fortsätta handeln med Kina kommer vi, med vår kunskap, att kunna hjälpa våra
leverantörer att tillverka produkter på ett lika hälsosamt sätt som vi har lärt oss tillverka våra
svenska produkter. Det finns möjligheter för våra kunder att tillsammans med oss redan nu välja
produkter och arbetsmetoder, som ger en god produktkvalitet samtidigt som det begränsar ovan
nämnda risker.
Under 2010 lät Malmö Kommun tillsammans med bl.a. Göteborg anlita ett oberoende
konsultföretag för att följa upp vissa leverantörer till levererade objekt i Malmö. Konsulterna
besökte då bl.a. Naturstenskompaniets kinesiska leverantörer, vilket innebar besök i stenbrott
respektive stenhuggeri.
I de två rapporter som därefter presenterades gjordes en genomgång av de punkter som ingår i
den uppförande kod (Cod of Coduct) som har antagits. Där konstaterades att man inte kunde
hitta något problem med barnarbete, straffarbete eller diskriminering på grund av kön eller etnisk
tillhörighet. Ej heller att löner till anställda underskred de minimilöner som är fastställda av
kinesiska myndigheter.
Däremot konstaterades brister i bl.a. viss skyddsutrustning, när det gäller bokföring av anställda,
taxeringsbevis och avsaknad av kollektiva försäkringar. I de fall som detta strider mot kinesisk lag
och kinesiska regler skall detta rättas till av vår leverantör, varefter vi kontrollerar att åtgärderna
också är genomförda.
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Vad avser eventuella problem med damm så framkom i dessa rapporter inga anmärkningar.
Naturstenskompaniet menar dock att problemet med damm är ett av de problem som skall tas på
allra största allvar. Det har, om det inte hanteras rätt, direkt hälsovådliga effekter. De
undersökningar som konsulterna gjorde inom detta område är inte tillräckliga, men det är å andra
sidan ett område där vi för närvarande har stort fokus.
Under slutet av år 2010 och början av 2011 fortgick arbetet med att på respektive arbetsplats
följa upp och avhjälpa de brister som hade påpekats vid den förra inspektionen. Under 2011
utfördes en s.k. tredjepartskontroll av ett oberoende konsultföretag, som har godkänts av
Göteborgs Stad. Vårt företag har med egen personal under våren 2012 att på plats följt upp
resultatet av detta arbete.
Under år 2013 och 2014 har utomstående oberoende konsulter gjort inspektioner på
arbetsplatser med produkter som levererats till Malmö- och Göteborgs stad. Dessa kunder kräver
att denna typ av inspektioner inte är äldre än två år. Naturstenskompaniet gör dessutom
uppföljningar i samband med egna leverantörsbesök i Kina.
De senaste inspektionerna från utomstående konsulter gjordes i slutet av maj 2014. De
påpekanden som finns i dessa rapporter kommer att följas upp av våra leverantörer, varefter
vidtagna åtgärder följs upp av vårt företag.
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