1 nov 2009
Etisk uppförandekod
Kreativ Insikt är ett designföretag med underleverantörer i flera länder, med en företagskultur som framhåller etik,
engagemang och ansvar och en vision som pekar mot det gemensamma skapandet av en bättre värld.
Vi strävar efter att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vi vill att alla anställda ska ha goda
arbetsförhållanden, att ingen förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter eller lider fysisk eller psykisk skada. Vi
vill sälja produkter som inte ger avkall på vare sig produktkrav, etik eller miljö.
Kreativ Insikt förväntar sig att leverantörer respekterar principerna i uppförandekoden och att de genomför den
i sin egen verksamhet samt även hos sina egna underleverantörer. På begäran från Kreativ Insikt ska leverantörer
informera om vilka tillverkare de använder.

1. Lagliga krav		
Vårt mål är att alla våra leverantörer, i sin verksamhet, ska följa nationell lagstiftning i de länder de verkar.

2. Barnarbete
Vi anser att varje barn har rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjad och från att utföra arbete som kan vara
skadligt eller hindra barnets utbildning, äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala
utveckling.

3. Säkerhet
Våra leverantörer ska alltid prioritera arbetarnas säkerhet. Vi accepterar inte osäkra byggnader eller farlig utrustning. Vi
vill att alla arbetare ska vara medvetna om säkerheten i fabriken.

4. Arbetarnas rättigheter
Alla som producerar varor åt Kreativ Insikt ska garanteras sina grundläggande rättigheter. Vi accepterar inte kroppslig
bestraffning eller andra former av mentala eller fysiska åtgärder. Inte heller sexuella trakasserier är under några
omständigheter accepterat. Ingen arbetare får diskrimineras på grund av ras, kön, religion eller etnisk bakgrund. Lönen
ska vara rimlig i förhållande till arbetsprestationen och den ska betalas regelbundet och i tid.

5. Arbetsmiljö i fabrikerna
För arbetarnas hälsa och trivsel är det viktigt att fabriksmiljön är ren och fri från olika typer av föroreningar, att
temperaturen i fabriken är acceptabel att arbeta i och att det finns adekvat ventilation. Varje arbetsplats ska ha
tillräckligt med belysning för att kunna utföra arbetsuppgiften väl under alla tider under arbetspasset. Arbetarna ska
ha adekvat tillgång till rena och fräscha toaletter.

6. Miljö
Vi förväntar oss att våra leverantörer och dess underleverantörer följer all relevant miljölagstiftning i de länder där de
har produktion.

Inspektioner och efterlevnad
Vi förväntar oss att alla våra leverantörer och deras underleverantörer respekterar uppförandekoden och aktivt gör
sitt yttersta för att efterleva den. Vi tror på samarbete och är villiga att samarbeta med våra leverantörer för att hitta
realistiska lösningar i varje enskilt fall.
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