
Kommentar från Vero Moda/Bestseller

SwedWatch har med sin senaste rapport gällande miljöhänsyn i produktionen inom klädbran-
schen satt en viktig punkt på agendan, men dessvärre blir Bestseller (Vero Moda) nämnt i 
rapporten bland de verksamheter, som inte har önskat att delta i undersökningen.

I förbindelse med rapporten har det olyckligtvis skett ett internt fel i vår organisation, då hän-
delsen inte blivit vidareförmedlat till vår CSR-ansvarig, vilket i normala fall alltid sker. Detta 
beklagar vi, då vår önskan är att vara öppna gentemot allmänheten vad gäller allt som rör 
CSR området.  

Bestsellers Code of Conduct
För att precisera de minimum standards som vi kräver av våra leverantörer beslutade vi år 
2002 att skriva ned ett etiskt regelsätt i form av Bestsellers Code of Conduct.

Mer än 20 av Bestsellers medarbetare arbetar i dag med uppföljning av Bestsellers Code of 
Conduct i de länder där våra varor produceras. År 2007 utförde vi 1100 kontrollbesök på 
fabrikerna, många var oanmälda och utförda av både interna samt externa kontrollanter. Läs 
mer på www.bestseller.com

Kemikalierestriktioner
I september 2005 utformade Bestseller ett regelverk för användandet av kemikalier i våra 
produkter och i produktionen av dessa. Kemikalierestriktionerna bygger på forskningsresul-
tat och är utarbetade utifrån en försiktighetsprincip, där restriktionerna både omfattar kemi-
kalier som kan ha skadliga värkningar på människor och miljö. Läs mer på www.bestseller.
com

En viktig utmaning av miljöarbetet i vår leverantörskedja följs av att huvudparten av de leve-
rantörer vi handlar med, och de fabriker som är en del av våra nuvarande auditsystem, bara 
utför själva konfektioneringen och inte är involverade i t ex färgning och tryckning av våra 
varor. 

Vi har därför sedan starten av 2008 arbetat med att utvidga vårt miljöarbete till att också 
omfatta kartläggning och kontroll av miljöförhållandena längre bak i leverantörskedjan. Som 
ett väsentligt element ingår att upptäcka och kontrollera, att effektiv vattenrening är etablerat. 

Miljöcertifieringar av produkter
För att tydliggöra för konsumenten, hur våra produkter blir till, arbetar vi löpande med vårt 
arbete med Code of Conduct och kemikalierestriktioner och på miljöcertifiering av en mängd 
av våra produkter.

Name it erbjuder produkter märkta med EU’s miljömärke ’Blomman’, medan Vero Moda, 
ONLY samt Jack & Jones har ekologiska kollektioner, som är certifierade med hänsyn till 
Global Organic Textile Standard. 


