CSR –
Ansvarsfullt företagande
Det finns ett ökat tryck på våra företag att
respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i
världen vi verkar.
Vi har ett socialt ansvar,
Corporate Social Responsibility, CSR.

CSR PÅ DELTAB
Deltab har valt att utifrån vår verksamhet ta ett socialt, miljömässigt och
ekonomiskt ansvar på ett hållbart sätt. Att tydligt kommunicera hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar tillväxt är idag en viktig del i relationen med våra
kunder, leverantörer och medarbetare. Det ger oss samtidigt en möjlighet att
förmedla vad vi gör bra – och vad vi kan göra bättre.
Deltabs arbete och målsättningar inom CSR tar sikte på följande fokusområden:
•
•
•
•

Vårt företag internt
Vårt val av produkter och leverantörer
Inköp och Förädlings processer
Transport och Logistik

God kvalitet, livslängd och användbarhet är andra viktiga faktorer för oss när det
gäller val av produkter och tjänster som erbjuder våra kunder.

INTERNT PÅ DELTAB
I våra beslut och handlingar skall vi beakta vilka alternativ det finns för att förebygga och reducera
miljöbelastningen till följd av vår verksamhet. Vi är lyhörda att ta till oss av ny teknik, utveckling hos
leverantörer och marknadens ökade efterfrågan och engagemang.
Vårt förbättrings- och kvalitetsarbete bedrivs utifrån vår miljöpolicy.
Vi skall:

•

Bedriva ett aktivt och framsynt utvecklingsarbete där miljön ingår som en självklar och
integrerad del i hela vår verksamhet.

•

Ta hänsyn till miljökonsekvenserna vid utveckling av nya produkter och processer.

•

Verka för att minimera utnyttjandet av naturens ändliga resurser.

•

Källsortera avfall, plast, well, papper, sopor etc. Lämnas till återvinning och förbränning.

•

Ställa krav på våra leverantörer att deras varor och tjänster är acceptabla ur miljösynpunkt.

•

Uppfylla och med god marginal följa gällande miljölagstiftning och REACH.

•

Ta till vara på alla produkter som blir över och skänka till välgörande ändamål.

CODE OF CONDUCT
Deltab’s uppförandekod är framtagen med utgångspunkt från Global Compact,
FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, miljö och korruptionsbekämpning.
Deltab skall ställa krav på och samarbeta med leverantörer och producenter som:

1. Respekterar skydd för internationellt erkända mänskliga rättigheter.
2. Arbetar aktivt med avskaffande av alla former av tvångsarbete.
3. Arbetar aktivt med avskaffande av alla former av barnarbete.
4. Följer gällande nationella lagar när det gäller arbetstid, övertid, ledighet och helgdagar.
5. Upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
6. Säkerställer att tillverkande företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

7. Arbetar med att avskaffa diskriminering när det gäller arbets- och anställningsvillkor.
8. Upprätthåller en säker och sund arbetsmiljö och förhindra potentiella olyckor och skador.
9. Arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i hela sin verksamhet.
10. Motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

VAL AV PRODUKTER & LEVERANTÖRER
NÄRPRODUCERAT
Deltab fokuserar på att så långt det är möjligt tillverka textilprodukter på certifierade fabriker i
Sverige, Baltikum och Europa vilket innebär hög kvalitet, kortare ledtider och kortare transporter,
dvs. mindre miljöpåverkan. Vi kan även erbjuda ett helt sortiment av svensktillverkade Svanenmärkta pappersprodukter.

BSCI
Deltab samarbetar med flera leverantörer vars produktion är godkänd enligt BSCI:s tio principer om
etiskt och socialt ansvar. BSCI står för The Business Social Compliance Initiative och är en
organisation som arbetar för att främja handel och sociala förbättringar inom leverantörskedjan.
BSCI:s tio principer om etiskt och socialt ansvar för företag motsvarar FN:s Global Compact och är
utformade som en ”Code of Conduct” som BSCI-certifierade producenter ska följa. Den förbjuder
bland annat barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, men ställer också krav på säkerhet, rimliga
arbetstider och miljöskydd. BSCI genomför inspektioner på fabrikerna och kraven på en checklista
med över 100 punkter skall uppfyllas. Läs mer på www.bsci-eu.org

ÖKO-TEX
ÖKO-TEX är din garanti för att kläderna inte innehåller hälsofarliga ämnen. Kläder som är märkta
med ÖKO-TEX-märket uppfyller kraven för pH-värde och innehåll av bland annat bekämpningsmedel
och tungmetaller. Deltab erbjuder ett stort urval av produkter som är ÖKO-TEX märkta.

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL
Deltab har som målsättning att lansera fler hållbara och miljövänliga alternativ i vårt
produktsortiment. Vi eftersträvar att öka andelen produkter som kommer från miljösmarta
processer, t.ex. BIO-plast produkter och Non-woven produkter, för att våra kunder skall kunna
göra mer miljömässiga hänsynstaganden när de köper ifrån oss.

KLIMATKOMPENSERAT
Deltab samarbetar med leverantörer som levererar 100% klimatkompenserade produkter.
Man räknar ut mängden av växthusgaser på varje produkt som orsakas av tillverkning, förädling
och transport.
Klimatkompensering sker i projekt för återplantering av träd. Förutom klimatnytta bidrar
klimatkompensationen till mervärden i form av ökad biologisk mångfald och
förbättrad inkomst för småbrukare.

REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)
Deltab har som krav att ämnen som finns på REACH:s Kandidatförteckning inte får finnas i
produkter vi tillverkar direkt på fabrik. Förteckningen är en lista över kemiska ämnen som kan
medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Det handlar om ämnen som är
cancerframkallande, kan skada arvsmassan, störa fortplantningen, är långlivade, kan ansamlas i
miljön eller är giftiga. Identifieringen av ämnen som tas upp på kandidatförteckningen är en
kontinuerlig process. Det innebär att nya ämnen förs upp successivt.

INKÖP & FÖRÄDLINGSPROCESSER
INKÖP
Deltab skall så långt det är möjligt använda leverantörer som kan samordna och se till att våra
leveranser sampackas för att minimera antalet transporter in till vår produktion och vårt lager.

VECKOLEVERANSER
VI prioriterar leverantörer som vi tecknat avtal med direkt eller genom vår inköpskedja Gosh
Promotion gällande sampackning och veckoleveranser.

TEXTIL FÖRÄDLING
Deltab skall fortsätta med och utveckla sin produktion gällande förädling av textila produkter med
screentryck, tryckta transfer, brodyr och sömnad för att upprätthålla en hög servicenivå.
Vi undviker så långt som möjligt inblandning av flera mellanhänder.

MÄRKNING PRESENTREKLAM
Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer och producenter av presentreklam som kan leverera
både produkt och märkning för att undvika onödiga transporter och inblandning av mellanhänder.

TRANSPORT & LOGISTIK
FJÄRRTRANSPORTER
En stor andel av världens utsläpp av växthusgaser kommer ifrån transportsektorn. Sjöfart är generellt
det bästa alternativet för varor som färdas långa sträckor. Flyg är det transportslag som har högst
CO2-utsläpp per tonkilometer och där miljöpåverkan dessutom ökar på grund av att utsläppen sker
på hög höjd. Deltab skall därför sträva mot god framförhållning vid inköp för att undvika onödig
miljöpåverkan vid transport av gods ifrån fjärran länder.

NÄRTRANSPORTER
Deltab har avtal med DHL när det gäller frakter och leveranser inom Sverige och Europa. DHL är
miljöcertifierade och satsar på utveckling av ”gröna lösningar” för att minska miljöpåverkan.

CSR – Ansvarsfullt företagande
Deltab strävar efter att ta ett stort socialt ansvar i allt vi gör.
Det ser vi som en självklar del i resan mot ett mer hållbart företagande.

