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Kommentarer till rapport nr 21 – Inga rena t-tröjor i påsen.

Inom Gina Tricot pågår ett intensivt arbete med CSR- och miljöfrågor. Vi vill med denna
inlaga beskriva hur CSR-arbetet ser ut inom Gina Tricot. Bifogat är även en kortfattad
version av vår uppförandekod.

Sedan våren 2008 är Gina Tricot medlemmar i BSCI. Utöver de krav på sociala aspekter
som ställs i den BSCI gemensamma uppförandekoden, ställer vi även krav på kemikalier och
djurhållning. Uppföljning av kraven sker via BSCI och vårt mål är att själva följa upp kraven
hos våra största leverantörer.

Just nu arbetar vi med att sätta den nya organisation som ska hantera CSR- och miljöfrågor.
Vi arbetar även med att informera våra leverantörer om vår uppförandekod. Vi vill på ett
hållbart sätt utvecklas med våra leverantörer och vår ambition är därför att vid personliga
möten med våra större leverantörer överlämna uppförandekoden och diskutera aktuella
frågeställningar. Miljöfrågan som belyses i denna rapport är inget undantag i våra
diskussioner. Vår stora utmaning är att informera och utbilda våra leverantörer om varför vi
har de krav som vi har, inte allra minst när det gäller kraven kring miljö. Vi begär dock
slumpvis in testrapporter för kemikalier i våra kollektioner.

Vi välkomnar granskningar som denna och beklagar att vi inte kunde medverka.

Johanna Jigmo-Linde
CSR-ansvarig, Gina Tricot

1. Lagefterlevnad
De ska leva upp till de lagar, regler
och krav som finns i leverantörens
land, om inte krav inom standarder,
ILO och FN Konventionen är
hårdare.

2. Föreningsfrihet
Personalen ska ha rätt till att bilda
och vara medlem i fria fackliga
organisationer.

3. Diskriminering
Diskriminering mot befintlig personal
eller vid anställning, i alla former är
förbjudna.

4. Minimilön
Lönerna ska minst motsvara varje
lands regler för lägsta lön.

5. Arbetstider
Veckoarbetstiden får ej överstiga 48
timmar och övertiden ej överstiga 12
timmar.

6. Hälsa och säkerhet
Alla arbetstagare ska ha en säker
och sund arbetsmiljö. Exempelvis

ska tillgång till toalett och rätt
skyddsutrustning finnas.

7. Barnarbete
Lägsta ålder för arbete är 15 år.

8. Slaveri
Alla former av slaveri samt kollektiv
bestraffning är förbjudet.

9. Miljö
Legala krav kring miljö- och
säkerhetsfrågor ska levas upp till.

10. Säkerställande av krav
Ledningssystem för att säkerställa
socialt ansvarstagande ska finnas
och vara implementerat hos
leverantören.

11. Djurhållning
Djurhållningen som förekommer
bland våra leverantörer och
underleverantörer ska ske på ett för
djuren humant och plågfritt sätt.

12. Kemikalier
Kemikalier som tillsätts eller används
i produktionen av våra produkter ska
minst leva upp till EU:s
kemikalielagstiftning.

Vi hänvisar till vår hemsida www.ginatricot.com för mer information om vårt CSR-arbete.

http://www.ginatricot.com/

