Globalt ansvar

Tracing Fair Stone

i natursteinsektoren – dette er et viktig bidrag til rettferdig handel.
Ved siden av private kjøpere er det spesielt kjøpere fra offentlig
sektor som bør vise ansvar når de handler. Ikke minst bør de se
etter miljøvennlige produksjonsbetingelser som i tillegg er
i samsvar med samfunnshensyn.
Fair Stone-teamet har sammen med natursteinimportørene
utviklet den internasjonale miljøstandarden og sosiale
standarden, Fair Stone. Målet er å forbedre arbeidsforholdene
i både steinbrudd og steinforedlingsbedrifter i utviklingsog terskelland.

Systemet „Tracing Fair Stone“ brukes til å identifisere
Fair Stone-produkter i den registrerte leveringskjeden.
Etter at Fair Stone har utført bestillingen fra oversjøiske
land, har både kommuner, kunder, håndverkere, arkitekter
og forhandlere mulighet til å spore bestillingen. Her vil de
helt nøyaktig se hvilken av de registrerte bedriftene som
tar seg av bestillingen, når denne er ferdigbehandlet, når
den skipes til Europa og når forsendelsen vil være fremme.
I den forbindelse vil alle steinforedlingsbedrifter og steinbrudd få tildelt en intern kode. Samtlige bestillinger
registreres i systemet. Basert på denne informasjonen
vil Fair Stone-representantene oppsøke bedrifter og steinbrudd – også uten å varsle på forhånd.

Fair Stone følger opp målet om en bærekraftig globalisering:
- Intet utbyttende barnearbeid
- Intet tvangsarbeid
- Overholde ILO-konvensjonene
- Sikkerhet og helse på arbeidsplassen
- Miljøvern og bærekraft
- Rettferdige offentlige anskaffelser
Med dette støtter Fair Stone kravene fra både kunder, det
offentlige og det sivile samfunn om rimelige forhold under produksjon og innkjøp.

Fair Stone-standarden
Vi oppfatter rettferdig handel som en forpliktelse som er
basert på transparens, dialog og gjensidig respekt. Gjennom
implementeringen av denne standarden bidrar våre Fair
Stone-partnere til bedre arbeidsforhold i bedriftene sammen
med sine Fair Stone-registrerte leverandører.
Standarden er basert på bestemmelsene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) samt lokalt lovverk. Varer
merket med „Fair Stone“, er produsert uten bruk av barnearbeid og tvangsarbeid. I tillegg har de involverte partnerne
forpliktet seg til å realisere tiltak for å fremme sikkerheten på
arbeidsplassen samt arbeidernes helse.
Fair Stones sertifiseringsprosess foregår trinnvis. Partnerne
støttes og følges opp under implementeringen av Fair Stonekriteriene av et spesialutviklet kvalitetsstyringssystem og
lokale Fair Stone-representanter.

Denne prosessen dokumenteres og kontrolleres ved hjelp
av trinnvis rapportering.
Vellykket realisering av Fair Stone-standarden sertifiseres
av uavhengige auditorer senest etter tre år.

Ved naturstein med Fair Stone-logoen kan kjøperen være
sikker på at steinen er produsert under gode arbeidsforhold.
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Bli med, du også!

Om oss

Det er et tegn på globalt ansvar når kundene etterspør sosiale
standarder i forbindelse med import av naturstein og når de
samtidig er villige til å betale en høyere pris.

Bak Fair Stone står WiN=WiN GmbH, agentur for globalt
ansvar. Vi støttes av International Social Security Association (ISSA) og Tysk arbeidskrets for miljøbevisst ledelse
(B.A.U.M. e.V.).

Fair Stone tilbyr et uavhengig system som dokumenterer at
både sosiale og økologiske standarder opprettholdes i leveringskjeden.

Sammen følger vi opp målet om en bærekraftig globalisering:

- Veileder CSR-prosjekter i terskel- og utviklingsland
- Tar initiativ til og ansvar for Fair Stone
- Internasjonal programkoordinering

- International Social Security Association (ISSA) / ISSAseksjonen bergverksdrift
- Samler ca. 360 institusjoner, departementer, foreninger,
offentlige organer og bedrifter i 150 land

Programkoordinering Europa
E-post: fairstone@win--win.de
Telefon: +49 (0) 70 21 / 72 69 89 4

Kontakt
WiN=WiN GmbH
Agency for Global Responsibility
Schuhstraße 4
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon
Faks
E-post

+49 (0) 70 21 / 72 69 89 4
+49 (0) 70 21 / 72 69 89 6
fairstone@win--win.de

Hjemmeside
fairstone.win--win.com
www.win--win.com

Prosjektledelse Kina
- Nettverk for kontakt og informasjonsutveksling
- Støtter Fair Stone / WiN=WiN innenfor miljøstyring og
bærekraftig utvikling

E-post: m.manikowska@win--win.com
Telefon: +86 15 98 08 29 01 6

Prosjektledelse India
E-post: fairstone.india@win--win.com

Prosjektledelse Vietnam
E-post: fairstone.vietnam@win--win.com

