Uppförandekod
Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB:s) är ett företag inom
återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i
Sverige samlas in och återvinns. Vi har ett ansvar gentemot de människor som utför tjänster
åt oss eller producerar varor åt oss. Vi måste se till att de vars arbete bidrar till vår framgång
inte berövas sina mänskliga rättigheter eller drabbas av psykisk eller fysisk skada.
FTI är medlem i Extended Producer Reponsibility Alliance (EXPRA) som är en
paraplyorganisation för icke-vinstdrivande producentansvarsorganisationer. Som medlem av
EXPRA har FTI lovat att följa de regler och förfaranden som stipuleras i EXPRA:s Rules of
governance and code of ethics *
FTI AB:s och dess leverantörer ska följa, respektera och verka för UN Global Compacts tio
principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.
Det är ett icke-förhandlingsbart krav från vår sida att alla våra leverantörer och deras
underleverantörer, utan undantag, följer denna kod.

Mänskliga rättigheter
Princip 1

Företaget ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom
sfären för sitt inflytande inkluderande säkra och hälsosamma
arbetsförhållanden

Princip 2

Företaget ska se till att det inte medverkar i kränkningar av de mänskliga
rättigheterna

Arbetsrätt
Princip 3

Företaget ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva
förhandlingar

Princip 4

Företaget tolererar inga former av tvångsarbete, att något arbete eller tjänst
utkrävs från en person under hot om straff, och för vilket den personen inte
har erbjudit sig själv frivilligt

Princip 5

Företaget ska arbeta för avskaffandet av barnarbete, utöva inflytande på
underentreprenörer, leverantörer och andra affärsförbindelser att bekämpa
barnarbete

Princip 6

Företaget tolererar inga former av diskriminering vad gäller anställning och
yrkesutövning

•

http://www.expra.eu/uploads/downloads/Code_of_Conduct_for_EXPRA.pdf

Miljö
Princip 7

Företaget ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
dvs. om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte
avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att
skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring

Princip 8

Företaget ska ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
dvs. företaget ansvarar för att aktiviteter i den egna organisationen inte
orsakar skador på miljön.

Princip 9

Företaget ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
dvs. som skyddar miljön, är mindre förorenande, använder alla resurser på ett
mer hållbart sätt, återvinner mer av sitt avfall och produkter och hantera restavfall på ett mer acceptabelt sätt än den teknik som den ersätter.

Korruption
Princip 10

Företaget ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning
och bestickning samt proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att
ta itu med korruption internt och i sina leveranskedjor.

Vi bekräftar härmed att vi har läst och förstått FTI AB:s uppförandekod.
Vi godkänner att följa den, att ta ansvar för att informera alla våra underleverantörer om innehållet i koden och för
att se till att de också följer den.
Vi bekräftar att FTI AB eller någon oberoende part som utses av dem, har rätt att vid varje tillfälle göra oanmälda
inspektioner hos oss, våra fabriker och/eller underleverantörer.
 Vi kommer utan dröjsmål att leverera detaljerad information om placeringen av alla produktionsenheter som
används för produktion av varor till FTI AB. Vi garanterar att ingen produktion av varor för FTI AB kommer att äga
rum på någon annan plats än de som informerats.
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