210420 – Förslag angående profilprodukter
Förslag: Hej! Jag vill att Vision köper profilprodukter enbart från demokratiska länder som respekterar
mänskliga rättigheter och inte från diktaturer! För vi står väl upp för demokrati och mot diktatur?
Mejladress: hubert.larsson@fv.vision.se

Svar angående profilprodukter
Hej Hubert,
Tack för ditt mejl och ditt engagemang kring frågan om Visions profilprodukter. Vision har sedan länge haft ett
aktivt arbete kring våra profilprodukter för att i största möjliga utsträckning säkerställa schysta processer och
seriösa leverantörer.
Visions profilprodukter är en del av Visions varumärke och ska spegla hur vi vill uppfattas. Det är därför viktigt
att vi bara har produkter som är tillverkade på ett schyst sätt för att vi ska leva som vi lär. Förbundsstyrelsen är
väldigt stolt över att vi levererar profilprodukter som garanterar att vi lever upp till att vara en Fair Union. Syftet
med att tillhandahålla profilprodukter är Visions förtroendevalda ska kunna få hjälp att synliggöra Vision till
medlemmar och potentiella medlemmar, med hjälp av hållbara produkter som fyller en funktion. Produkterna är
av god kvalitet och är tillverkade på ett schyst sätt, både med tanke på såväl arbetsvillkor som miljö.
Den leverantör som vi samarbetar med vad gäller profilprodukter sedan cirka ett år tillbaka är Topline. De valdes
efter en upphandling som bland annat genomlyste hur de olika leverantörerna levde upp till krav på etik, miljö
och arbetsförhållanden och kollektivavtal.
Vision kopplade även på en extern part (Zero Mission) för att kunna bedöma hur de olika leverantörerna levde
upp till Visions krav på etik, miljö och arbetsförhållanden. Den leverantör som vi valde presterade bäst vad
gäller dessa parametrar. Det är alltså leverantörerna som utvärderas och inte det land där de verkar.
Topline arbetar med ansvarsfulla affärer, vilket innebär att de endast samarbetar med leverantörer som garanterar
etik, miljö och arbetsförhållanden. Deras uppförandekod kommer från amfori BSCI (Business Social
Compliance Initiative) där New Wave Group (där Topline ingår) är medlemmar. Amfori är en organisation där
företag från hela världen samarbetar för att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer.
Uppföljningen av koden sker, förutom genom interna kontroller, genom oberoende kontroller av professionella
revisorer.
Toplines produkter är tillverkade av externa leverantörer på uppdrag av dem, belägna framförallt i Asien. New
Wave Group (där Topline ingår) har fyra egna inköpskontor i Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien, där
kontoret i Kina är det största med runt 150 anställda.
Kontoren är viktiga i arbetet med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Närvaro och lokal
förankring gör det lättare att besöka fabriker och stötta deras leverantörer i sociala och miljömässiga utmaningar.
Genom besök och samtal kan de upptäcka eventuella brister i tid och skapa långsiktiga relationer med sina
leverantörer för att bemöta dem.
Besöken görs inte bara av deras CSR-personal, utan även av inköpare och kvalitetskontrollanter som också
arbetar på inköpskontoren. Därmed har de många personer som kontinuerligt är ute på fabrikerna.
Uppförandekoden som Topline och alla deras leverantörer följer, bygger på internationella ramverk som t ex
ILOs kärnkonventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden ställer bland annat
krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Läs mer om arbetet i New Wave
groups hållbarhetsredovisning som finns att ladda ner på www.nwg.se
Vision ställer således en mängd olika krav för att säkerställa att våra profilprodukter produceras under schysta
förhållanden och att de leverantörer som används följer internationella kärnkonventioner och FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter. Samtidigt har Topline leverantörer i Kina, ett land som inte enligt vedertagna kriterier
är att betrakta som en demokrati. En stor del av alla profilprodukter på marknaden tillverkas också i Kina. Och i
denna situation har Vision valt att ställa tydliga och tuffa krav på de leverantörer som används, då vi tror det är
det bästa sättet att förbättra villkoren för dem som producerar de varor som vi köper och på sikt bidra till en
bättre värld.
Hälsningar
Visions förbundsstyrelse

